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Resumo  

 

O presente relatório descreve as principais atividades profissionais desenvolvidas por 

Ivo Gabriel Alves Castro, licenciado em Professores de Ensino Básico e 2º Ciclo, Variante de 

Educação Física em 2006, com cédula profissional de Treinadores de Futebol UEFA B desde 

2008. Trata-se de uma exposição essencialmente reflexiva da prática profissional com vista à 

obtenção do grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundários, de acordo com o estabelecido no regulamento para obtenção do grau de Mestre 

para Licenciados “Pré Bolonha”, que abrange os diplomados que tenham terminado as suas 

Licenciaturas ao abrigo do sistema de graus anteriores ao denominado Processo de Bolonha 

(Decreto Lei n.º 74/2006).  

Focando os principais projetos que contribuíram para o crescimento como profissional 

pedagógico, no aprofundamento de conhecimentos adquiridos no percurso académico e em 

novos conhecimentos. Ostentando uma reflexão sobre o contributo evolutivo que cada 

atividade profissional proporcionou.   

Abordando a docência nas Atividades de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo, de 

2006 a 2009, viajando depois para a ilha do funchal onde teve a oportunidade de lecionar na 

Escola de Ensino Básico dos 2º e 3º Ciclos do Curral das Freiras de outubro de 2009 até 

agosto de 2012, onde acumulou cargos de coordenação, sendo ainda responsável por 

gabinetes, projetos e clubes que faziam parte das atividades de enriquecimento curricular da 

escola.  

Após uma passagem de 3 épocas desportivas como treinador adjunto, antes de rumar 

à Região Autónoma da Madeira. Em agosto de 2012 reiniciou nova atividade na Associação 

Desportiva de Fafe como coordenador do departamento de futebol juvenil cumulativamente 

com o cargo de treinador da equipa de sub-19. Clube no qual permaneceu durante cinco 

épocas, acumulando ainda a função de diretor desportivo da equipa sénior no ano de 2014-

2015. Em setembro da época de 2017-2018 assume o cargo de treinador principal da equipa 

sénior da Associação desportiva de Fafe, Futebol SAD. No qual permaneceu até setembro de 

2018.  

 

Palavras Chave: Educação Física, Docente, Atividades de Enriquecimento Curricular, 

Futebol, Treinador, Coordenador.  
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Abstract  

 

The enclosed report portraits the professional development undertaken by Ivo Gabriel 

Alves de Castro, graduated in Primary Education and Physical Education in 2006, and who 

has also completed the qualification of UEFA B Licence in Coaching Football in 2008. The 

scope of this report is to reflect on the professional practice in order to obtain the Master’s 

degree in Teaching Physical Education in Primary and Secondary Education in line with the 

regulation, which was developed with the aim of allowing Graduates Pre-Bologna to complete 

a Master’s degree. These graduates comprise the ones who finished their graduation before 

the implementation of the Bologna Process (Law Portuguese, Decree n.º 74/2006).  

This report will focus on job roles that have greatly contributed for he’s pedagogical 

professional development and on the knowledge and expertise acquired at the University. It 

will be presented as a reflection of how every new professional challenge has contributed 

towards his professional development. 

There is a description of the teaching activities of Physical Education on undertaken in 

elementary school from 2006 to 2009. This was followed by the opportunity of teaching in 

Escola de Ensino Básico dos 2º e 3º Ciclos of Curral das Freiras in Funchal situated in 

Autonomous Region of Madeira from October 2009 until August 2012. In this location Ivo also 

developed skills via a coordination role and took on Project Manager challenges of a variety of 

activities to boost the school’s extracurricular portfolio. 

Before moving to Madeira he was also an Assistant Football Coach for 3 seasons, so 

in August 2012 a new opportunity was taken and he spent 5 seasons performing a diversity of 

roles at Associação Desportiva de Fafe.  Being the Youth Football Academy Coordinator plus 

head couch of the sub-19 Football Team, and then in 2014-2015, Ivo oversaw the Senior Team 

by performing the Sports Director role.  In season 2017-2018, he progresses over to the Head 

Manager Position of the Senior team in Associação Desportiva de Fafe, Futebol SAD, until 

September 2018. 

 

 

Key words: Physical Education, Theacher, school’s extracurricular portfolio, Football, 

Head Couch, Football Manager.  
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Introdução  

 

O presente relatório tem como premissa a descrição da trajetória profissional 

desenvolvida após a conclusão da licenciatura, em Professores de Ensino Básico 2º ciclo – 

variante de Educação Física e obtenção do Certificado de Treinador UEFA Basic. 

Torna-se minha pretensão, através deste relatório, ser capaz de transmitir algumas 

das dificuldades e preocupações que se foram manifestando à medida que o processo 

profissional se foi desenvolvendo. Procurando fazer referência aos aspetos mais 

significativos, considerando terem sido determinantes na minha prestação, fundamentais para 

um enquadramento e uma avaliação mais adequada e verdadeira de todo o processo, 

apresentando as várias tarefas pedagógicas cumpridas ao longo dos anos, e refletir sobre 

qual o contributo desse trabalho para as instituições que representei. Deixando para trás um 

conjunto de desafios que foram sendo ultrapassados e objetivos conquistados, que dessa 

forma me ajudaram a melhorar como profissional na Educação e no Desporto.  

Uma retrospetiva, realizada através de uma análise aprofundada das metodologias 

praticadas ao longo da minha carreira profissional que permitiram corrigir eventuais aspetos 

menos positivos praticados muitas vezes, por falta de experiência em alguns cargos ou 

antagonicamente, por situações viciadas pelo mundo de trabalho e sedentarismo profissional. 

Aperfeiçoar outros aspetos que possam contribuir para uma forma de estar ainda mais eficaz 

dos valores da Educação Física cada vez mais adequada ao sistema de vida atual e a um 

mundo desportivo cada vez mais competitivo.  

Foi opção dividir o relatório de análise profissional em dois capítulos, num primeiro 

encontrar-se-ão descritas e analisadas as diversas dimensões da atividade docente 

desenvolvida na Escola E.B. 2/3 do Curral das Freiras e num segundo capítulo abordar o 

caminho desportivo percorrido na Associação Desportiva de Fafe e Fafe SAD.  

Uma abordagem onde ressaltaram duas funções que assumem, incontornavelmente, 

um papel essencial na formação e educação de jovens, Professor e Treinador. Funções que 

compõem um conjunto de saberes, saber-estar e saber-fazer, bem como, de valores que 

exigem formação científica, profissional e formação para a cidadania no início e ao longo de 

toda a vida. Sendo antes de tudo formadores, mesmo considerando o nível competitivo em 

que estejam inseridos. No entanto, estes podem ser detentores de diferentes características, 

assim como utilizar diferentes métodos, pedagogias e estratégias para atingir os seus 

objetivos.  
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Como refere Onofre (1996), “o professor de Educação Física deve possuir um 

conhecimento científico e pedagógico profundo”, considero ainda importante que domine a 

forma como os transmite, utilizando, uma pedagogia lúdica, criativa e inovadora, de forma a 

manter os alunos sempre empenhados e interessados nas tarefas propostas. Optando por 

uma postura de compreensão e valorização das aptidões de cada aluno, aplicando estratégias 

construtivas e eficazes de forma a estabelecer um clima agradável e de trabalho na sua aula. 

É ainda importante, o professor, ser atencioso, agradável e simpático para com os alunos 

cativando-os para a prática do desporto com o intuito de lhes criar o gosto pela atividade física 

e hábitos de vida saudáveis.  

Características que, no entanto, não podem beliscar a liderança, fator que tem de estar 

sempre presente numa sala de aula, evitando comportamentos desapropriados. O professor 

é um formador e, assim sendo, deve acompanhar o desenvolvimento das características e 

condições próprias de aprendizagem de cada aluno, como ainda, deve ter atenção à forma 

como os trata, não distinguindo uns dos outros, com o propósito de os tratar todos, de igual 

forma. Princípios incluídos no Código de Ética e Guia de Boa Prática para a Educação Física, 

uma vez que o considero como uma referência fundamental a ter presente ao longo da carreira 

como profissional de Educação Física. 

Quanto à função de treinador, deve-se optar por uma postura mais rigorosa/exigente, 

focando mais na rentabilização das competências dos atletas, enquadrando-se sempre com 

o nível competitivo em que está a exercer a função. Direcionando a motivação dos atletas 

para o aumento de rendimento da equipa. Deve ter uma postura mais exigente, focando-se 

na qualidade da experiência proporcionada aos atletas, desde as camadas de formação ao 

alto rendimento. Neste contexto, importa diferenciar o treinador de formação do treinador de 

alto rendimento.  

No treinador de formação, o mais próximo da função de professor, este deve entender 

a competição como uma manifestação desportiva que é parte do processo educativo e não o 

seu produto. Demostrando a necessidade de entender a competição não apenas no seu 

sentido formal e normativo, mas como uma atividade com grande potencial educativo que 

pode e deve ser estimulada em no contexto de treino. Segundo Bento (2006), um dos locais 

importantes de educação e formação são, nos dias de hoje, os clubes desportivos. “Queira-

se ou não, nos clubes desportivos, nos ginásios, nas piscinas, (…), decorrem constantemente 

processos pedagógicos e são continuadamente desencadeados efeitos educativos.” O 

mesmo autor refere ainda que “é incontestável a poderosa influência que a figura do treinador 

(no seu papel e função enquanto personalidade pedagógica) exerce sobre as atitudes, 

princípios e valores, e comportamentos dos jovens atletas”.  
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Também Araújo (1994), refere que o treinador é “um elemento transmissor de 

princípios, regras, conhecimento desportivos, educativos, pessoais, sociais, culturais e, por 

vezes, também políticos e religiosos”. Reconhecendo que o papel do treinador não se esgota 

na formação desportiva do atleta e deve centrar-se numa formação integral do Homem 

desportista. Lima (2000) afirma mesmo que “O papel do treinador é visto de uma forma, que 

muitas vezes acaba por refletir como uma estrutura parental, um segundo pai, onde a 

influência que o mesmo exerce sobre os atletas se torna tão ou mais importante do que a que 

lhes é dada em casa”.  

No que se refere ao treinador de alto rendimento, o treinador deve exigir sempre o 

máximo dos seus atletas preparando-os para a competição. Deve ser um profissional capaz 

de elevar efetivamente as capacidades e competências humanas dos jogadores, ao seu mais 

alto nível de rendimento, corporizando as expectativas das equipas, por um lado, e as 

ambições e sonhos dos jogadores. Concentrando-se no desenvolvimento psicológico e físico 

dos seus jogadores caraterizando-se por ser criativo, responsável, competente e leal. José 

Pereira, afirma que “Ser treinador implica melhorar competências, modificar atitudes e 

comportamentos, procurando informação e formação contínua, ensinar o esperado e a gerir 

o inesperado contido no dia-a-dia”.  O alto responsável pela associação nacional de 

treinadores afirma ainda que ser treinador “requer uma gestão de sentimentos e emoções, 

das nossas e dos outros, quer no plano individual, como do grupo”. Neste contexto devo 

referir a importância da comunicação, considerando ser das maiores ferramentas de um 

treinador de futebol. A forma como os treinadores irão conseguir passar aos seus atletas as 

suas filosofias e ideias dependerá sempre da forma de comunicação que utilizam. 

Dois capítulos que caraterizar-se-ão pela tentativa de uma constante reflexão crítica e 

projetiva, no sentido de compreender quais as implicações das atividades que fui 

desenvolvendo ao longo da minha carreira profissional, a fim de continuar a desenvolver as 

minhas competências profissionais e a melhorar a minha intervenção.  
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Cronologia profissional  

 

Figura 1 - Cronologia da atividade profissional 
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Professores de Ensino Básico, Variante 
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2009 
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2007 
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2010  
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Capítulo I – Atividade Profissional Docente 

 

1 - Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Curral das Freiras 

Cronologia: de outubro de 2009 a agosto de 2011 

 

Uma narrativa com início no dia 11 de outubro de 2009 após uma viagem, de 

seiscentos quilómetros de carro de carro, seguidas de vinte e quatro horas de ferry, entre 

Portimão e o Funchal, criando uma janela de oportunidade para uma reflexão critica sobre o 

que nos leva a separar do conforto de uma família e amigos para abraçar um projeto 

profissional. Reflexão sempre necessária para serem estabelecidos objetivos que justifiquem 

as perdas e produzam ganhos identificados na motivação e bem-estar.  Um estado de espírito 

que encontrou numa pequena aldeia rodeada por enormes montanhas, um autêntico 

caldeirão, que assenta no coração da ilha da madeira, localizada no concelho de Câmara de 

Lobos, com 25,07 km² de área. Apresentando uma densidade populacional de 79,8 hab./km². 

Localiza-se a uma latitude 32.71667 (32°42') Norte e a uma longitude 16.9667 (16°58') Oeste, 

estando a uma altitude de 640 metros.  

Freguesia que reconhece o seu nome às freiras de um convento do funchal, quando 

em 1566, encontraram nesta vila, um refúgio aos piratas que atacavam a cidade. Atualmente 

com cerca de 2000 habitantes1, conta apenas com um acesso rodoviário à cidade do funchal, 

através de um túnel com dois quilómetros. Apostando na sua gastronomia típica, onde as 

castanhas são o seu ex-libris dando origem a licores, bolos, sopas etc… e nas suas 

características geológicas que constituem uma das panorâmicas de maior beleza no total 

madeirense, capazes de atrair centenas de turistas diariamente.  

A nível sociocultural, importa referir as famílias que compõem uma freguesia tão típica. 

Pois é através desta que a criança adquire os valores, as atitudes e algum do seu estatuto na 

sociedade. Desempenha um papel muito importante de encorajamento, para a prática de 

atividades físicas na criança. Se na família já existir aptidão para a prática regular de atividade 

física, a criança terá mais facilidade e sentir-se-á mais apoiada para a aquisição de uma 

prática regular e saudável de atividades físicas.  

Porém, este encorajamento para a prática desportiva, pode ter como entrave o estatuto 

socioeconómico que a família possui, ao nível económico e educativo, da área de residência, 

                                                           
1 Sensos de 2011 

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_de_Lobos
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_de_Lobos
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de questões de segurança, entre outros. No caso do Curral das Freiras verificava-se uma taxa 

de 90% de apoio social aos alunos, revelando o nível económico envolvente à escola, onde 

grande parte dos seus habitantes vivem do que a terra produz apresentando ainda níveis de 

escolaridade muito baixos.  

Características que se refletem a falta de hábitos escolares e desportivos da população 

que envolvia a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Curral da Freiras. Inaugurada a 22 de 

setembro de 2009, tornando-se uma obra emblemática para a freguesia do Curral das Freiras 

que apenas contava até então duas escolas de 1º Clico e pré, a EB1/PE da Seara Velha, 

EB/PE do Curral das Freiras. 

Uma escola que surge com o intuito de facultar aos alunos um maior acesso aos serviços 

da educação, sem o ónus da distância, procurando quebrar o isolamento e afastamento dos 

alunos da freguesia do Curral das Freiras em relação à escola. De criar uma centralidade do 

conhecimento na freguesia com o objetivo de desenvolver a mesma. 

Outros objetivos foram, o superar situações deficitárias na frequência do 2º e 3º ciclos e 

o formalizar e enquadrar experiências pedagógicas. Onde se enquadra a existência de alunos 

na escola que não pertenciam à freguesia. Alunos deslocados das suas escolas de origem, 

escolas do Município de Câmara de Lobos, onde haviam causado problemas na sua maioria 

disciplinares. Cerca de 15 alunos transportados todos os dias de autocarro, numa viagem de 

aproximadamente quarenta minutos, para o Curral das Freiras. Pretendendo extrair esses 

alunos da sua zona de conforto e com isso conseguir objetivos escolares, bem como aumentar 

o número de turmas da Escola E.B. 2/3 do Curral das Freiras. Justificando as instalações 

criadas para a nova escola.  

Uma escola nova que dispunha de seis salas para aulas curriculares e seis salas para 

atividades de enriquecimento curricular (2 salas de Educação Visual e Tecnológica,1 sala de 

Música, 1 sala de Informática, 1 laboratório de Ciências/Biologia e 1 laboratório de Física/ 

Química). Para além destes espaços, os alunos têm acesso a uma biblioteca, a uma 

papelaria/reprografia, cantina e espaços de convívio.   

Uma enorme fonte de razões que fortificavam a determinação de abraçar a carreira de 

professor numa freguesia tão especial como se apresentou o Curral das Freiras. 

 

1.1 – Instalações e Material Desportivo  

Desportivamente a palavra excelência é a que melhor descreve as infraestruturas 

desportivas da escola. Apresenta um pavilhão polidesportivo que se encontrava no terceiro 

piso, com balneários masculinos e femininos, secretaria, sala para os professores, instalações 
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sanitárias e uma arrecadação equipada com materiais de alta qualidade para a prática dos 

mais variados desportos coletivos, como o Futsal, Voleibol, Basquetebol, Andebol, Rugby, e 

ainda desportos como a Patinagem, Atletismo, Ténis, Ténis de Mesa e Badminton. Não 

bastando, todas estas modalidades, os alunos tinham a possibilidade de usufruir de uma 

magnifica parede de escalada que encantava alunos e professores.  

Um pavilhão novo, equipado para receber grandes eventos, estando equipado ainda 

com uma bancada para acomodar um público em oitocentos lugares sentados.  

 No segundo piso do mesmo edifício, situa-se uma enorme sala de ginástica, com 

dimensões equivalentes ao pavilhão polidesportivo, igualmente equipada com os mais 

variados instrumentos para o ensino das progressões de ginástica artística, acrobática e de 

solo.  

Por fim o primeiro piso, onde se encontrava a garagem com acesso restrito aos 

professores e funcionários da escola garantindo um excelente parque de estacionamento que 

garantia a segurança dos meios de transporte de todos.  

Anexado ao pavilhão encontravam-se as piscinas, num edifício igualmente 

desenvolvido em três pisos, sendo o primeiro em cave, destinado às zonas técnicas e 

parqueamento automóvel. No segundo piso está a piscina e todas as infraestruturas de apoio, 

como instalações sanitárias, vestiários e balneários para crianças, homens, mulheres e 

deficientes motores, além de outros gabinetes de gestão técnica e posto médico. Neste piso, 

foi também considerada uma pequena bancada de apoio aos nadadores, enquanto a bancada 

para o público encontra-se num terceiro piso. A piscina foi construída de forma a receber 

competições regionais, podendo usufruir de seis pistas de 2 metros de largura com um 

comprimento de 25 metros. 

Relativamente aos espaços desportivos exteriores a escola não dispunha de grandes 

espaços, consequência da tipologia geográfica da freguesia, detinha apenas um logradouro 

com uma tabela de basquetebol. E outros jogos lúdico desportivos desenhados no chão.  

Uma escola com infraestruturas para ser “um estabelecimento de referência, onde 

eram potenciados sonhos e capacidades, educados valores e conhecimentos e onde o 

sucesso, o trabalho e o respeito caminharão de mãos dadas”, como afirmou Joaquim Sousa, 

Presidente da Comissão Provisória no dia de inauguração da escola. 
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1.2 – Comunidade Escolar  

1.2.1 – A Comissão instaladora / Direção Executiva 

 Desde o primeiro dia que a comissão instaladora se mostrou muito sensibilizada pela 

criação de vínculos positivos com os docentes, sempre presente no dia a dia da escola e de 

porta aberta a receber todos os professores no seu espaço, contribuindo para que um corpo 

docente muito jovem se sentisse o mais integrado possível. A demostração da preocupação 

por parte da comissão em realizar atividades de convívio entre a comunidade docente são 

uma prova da promoção de um bom espírito de convivo laboral.   

Sendo o professor mais jovem da escola não fui exceção e existiu a preocupação de 

uma integração que se mostrou muito boa, fazendo-me sentir parte integrante do projeto que 

era a escola do Curral das Freiras. Oferecendo a possibilidade de coordenar projetos, 

gabinetes e clubes que acarretavam responsabilidade acrescida no funcionamento da escola. 

Chegaram ainda a aceitar proposta de um projeto pessoal, depositando confiança no que lhes 

era apresentado sem demostrar receios em dar vida a novos projetos no âmbito das atividades 

escolares.  

Foi uma relação muito positiva, cheia de sucessos ao logo dos três anos que lecionei 

na referida escola, como comprava a carta2 que a direção da escola fez questão de entregar 

a quando da minha saída da Região Autónoma da Madeira.  

 

1.2.2 – O Grupo de Educação Física  

Grupo de Educação Física, integrado no Departamento de Expressões da escola, era 

um agregado composto por cinco docentes, dois com habilitação para a docência do terceiro 

ciclo, e consequentemente responsáveis pelas turmas de 7º, 8º e 9º ano. Com a 

responsabilidade das restantes turmas da escola estavam mais três professores, no qual me 

incluo, com habilitação para a docência do 2º ciclo de escolaridade. 

Importa salientar que ingressei já com o ano letivo a decorrer e sem experiência, mas 

tive a felicidade de encontrar um grupo de trabalho que se mostrou muito harmonioso, 

demostrando muita entreajuda em todas as atividades realizadas. Tomando como exemplo o 

desporto escolar, onde em conjunto procuraram mobilizar alunos para todas as modalidades 

desportivas propostas. Não se preocupando apenas com a sua, prestando ainda auxílio, em 

alguma modalidade que existisse mais dificuldade de lecionação.  

                                                           
2 Em anexo nº 1 
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Importa salientar, que não se tratava de um grupo disciplinar que se restringia à sua 

sala existente no pavilhão da escola, o grupo fazia questão de se dirigir à sala dos professores 

da escola em todos os intervalos. Afastando-se um pouco à imagem que existia, na minha 

opinião, relativamente aos grupos de Educação Física. O que também expões a harmonia 

existente não só neste grupo, mas entre toda a comunidade docente.  

Acredito que a personalidade do coordenador de departamento, o elemento mais 

experiente do grupo e o único vinculado aos quadros da RAM, tenha sido fundamental. Com 

o qual mantive uma relação aberta de troca de informações e experiências, para as quais 

sempre se mostrou disposto a coadjuvar. Fazendo-me sentir mais firme nas atividades que 

concretizava e demonstrando-me como operava a vida escolar. Desde as reuniões, 

departamentos, avaliações, atividades, clubes, gabinetes, projetos, etc… Algo que, 

atualmente afirmo, a formação académica não preparou da melhor forma.  

Um grupo que no ano seguinte cresceu, contanto com mais dois professores, sem que 

este perdesse as suas características positivas, que permitiram ser um dos grupos 

disciplinares mais ativos da escola. 

 

1.2.3 – O Pessoal Docente e Não Docente 

 A Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Curral das Freiras tinha cerca de 30 professores 

e 20 funcionários, não sendo uma escola de grandes dimensões, permitiu facilmente conhecer 

todos e estabelecer uma ligação positiva. Acrescentando que os cargos, que desempenhava, 

ajudavam ainda mais a estabelecer ligações profissionais positivas de cooperação com a 

grande maioria dos professores e funcionários. Entreajuda, para a realização e participação 

de atividades, na capacidade de motivação dos alunos à participação nas atividades.  

 Mesmo com os funcionários, que muitas vezes se disponibilizam a auxiliar em tarefas 

que não eram da sua função ou mesmo em horários pós-laborais. Condições que 

possibilitaram o sucesso da grande maioria das atividades realizadas ao longo dos anos. 

Acredito que para a sua disponibilidade contribuía o facto de os funcionários serem da 

freguesia do Curral das Freiras, fazendo-os sentir como parte integrante do desenvolvimento 

e motivação dos alunos da sua freguesia.  
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1.2.4 – Os Alunos  

Ao longo dos três anos letivos dado que a escola é um espaço destinado à transmissão 

e apropriação de conhecimentos, foi opção criar um ambiente de confiança, proporcionando 

condições facilitadoras da aprendizagem, dado que “... o sucesso que o aluno vai conseguir 

obter e o ambiente caloroso e encorajador que deve caracterizar o decorrer da atividade são 

fatores que concorrem para uma atitude favorável perante a prática de uma atividade”. (Costa, 

1986)  

Uma relação de proximidade e interação constante, sempre de forma positiva. Mesmo 

não lecionando a muitas turmas, os cargos como o de coordenador das atividades de 

enriquecimento curricular e o de coordenador do espaço aluno criavam condições de estar 

em permanente contacto com os mesmos. Participando, supervisionando e orientado 

atividades organizadas para e com eles, faziam com que a relação com os mesmos fosse 

crescendo a cada dia tornando-se cada vez mais contígua e de constante cooperação.  

Relação ajudou a alcançar o sucesso nas atividades propostas ao longo dos anos, 

facilitando ainda a resolução de problemas tão específicos oriundos de um meio social 

economicamente pobre, como era o do Curral das Freiras. Socorrendo em muitos casos de 

abandono escolar, violência, vandalismo, etc… conseguindo em alguns dos casos orientando 

muitas vezes para caminhos desportivos que ajudavam a ultrapassar os problemas de cada 

um.  

Penso que para o sucesso da relação, contribui-o a preocupação que demonstrei em 

conhecer o meio envolvente à escola, estado assim familiarizado com a realidade de uma das 

freguesias mais pobres do país. O que se mostrou de capital importância para o sucesso do 

processo ensino-aprendizagem, visto que é através dele que o professor vai ter um melhor 

conhecimento do aluno e da turma quer a nível escolar, quer na sua vida ativa extraescolar, 

ou seja, a realidade socio económica, afetiva, o seu relacionamento com a família e as suas 

perspetivas futuras. É também com a ajuda deste estudo que o professor pode melhorar a 

sua intervenção pedagógica para com os alunos, contribuindo também para isso, a 

capacidade de observação e análise do professor.  

Ato que criou uma relação de proximidade com a comunidade do Curral das Freiras 

que ainda hoje sobrevive, demostrando o quanto é gratificante se torna, quando conseguimos 

envolver toda a comunidade nas nossas iniciativas.  
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1.3 - Disciplina de Educação Física  

Cronologia: de 2009 a 2012 

No que diz respeito ao seu lado educativo ou formativo, olhamos para a educação 

física, não como uma ciência, mas sim como uma disciplina científico-pedagógica, que se 

centra no movimento corporal para alcançar um desenvolvimento integral das capacidades 

físicas, afetivas e cognitivas do aluno. Balizadas na organização e programação curricular do 

Ministério da educação.  

Um ano letivo inicia-se construindo uma ideia geral dos intuitos pedagógicas, ato do 

qual surgiu a Planificação Anual3 da disciplina de Educação Física. Como o ano letivo está 

dividido em três períodos, torna-se necessário elaborar um plano para as atividades a 

desenvolver em cada período (o plano de período), dentro deste, serão abordadas várias 

modalidades para as quais foram elaboradas as unidades didáticas que continham todos os 

conteúdos a lecionar nas diferentes aulas que as compunham. Todos os conteúdos foram 

abordados durante as aulas, sendo necessária uma planificação dos conteúdos juntamente 

com os objetivos a atingir.  

Processo de planeamento que cessava com a avaliação, onde eram analisados os 

resultados alcançados pelos alunos. Esta realizava-se durante o ciclo de ensino, através da 

avaliação contínua e no final, através da avaliação sumativa, sendo criadas para o efeito as 

Grelhas de Avaliação4 , que eram aplicadas a cada turma com base nos Critérios de 

Avaliação5 da disciplina. Sempre tendo em conta três domínios de aprendizagem, 

nomeadamente o sócio afetivo (saber estar), o Motor (saber fazer) e o Domínio Cognitivo 

(saber). Para esses Domínios, a ponderação dada a cada um deles era correspondente a 

25%,60%,15%. Os alunos dispensados da componente prática da aula, por atestado médico, 

não eram avaliados no domínio motor. Em relação aos outros domínios a avaliação era de 

70% e 30% para os domínios cognitivo e sócio afetivo, respetivamente. 

 Na gestão da aula, alisando o conjunto de todas as aulas lecionadas, considero que 

foi uma atividade bastante significativa no ganho de competências por parte de professor e 

alunos. Onde procurei executar o meu serviço de acordo com as funções exigidas a um 

professor no âmbito da sua atividade profissional. Procurando desenvolver e aplicar de forma 

clara e coerente os processos de planificação das Unidades Didáticas, a elaboração e 

operacionalização dos Planos de Aula e respetiva Avaliação dos alunos. 

                                                           
3 Em anexo nº 3 
4 Em anexo nº 4 
5 Em anexo nº 5 
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Estabelecendo algumas estratégias foi conquistado um bom comportamento por parte 

dos alunos, normalmente, com uma postura serena atuando de forma calma e firme. Abrindo 

espaço à discussão e confronto de opiniões para o esclarecimento de dúvidas, partilha de 

opiniões e pontos de vista e consequente desenvolvimento. Antes de dar início à realização 

de qualquer tarefa são fornecidas todas as explicações necessárias no dado momento e as 

atividades práticas eram acompanhadas de algumas simulações e exemplificações.  

Nas aulas, a preocupação fundamental era a de proporcionar aos alunos o máximo 

tempo em atividade motora, adequada ás suas possibilidades, necessidades, e para que a 

aula tivesse um bom ritmo, empenho e participação dos alunos, de salientar a formação de 

grupos, o transporte e arrumação do material. Foi estabelecido com os alunos, regras e sinais 

para a transmissão da informação, de forma a existir um ambiente sereno para poder 

transmitir as tarefas. Na transmissão das tarefas era breve salientando apenas os aspetos 

fundamentais, procurando ainda estar atento às reações dos alunos, de modo a detetar sinais 

de confusão ou compreensão, acompanhando a instrução com uma demonstração minha ou 

de um aluno, reforçando durante a demonstração os aspetos fundamentais da habilidade 

usando palavras chave e frases curtas.  

Uma gestão que procurava aplicar a todas as turmas cinco turmas de 6º anos de 

escolaridade e uma de 5ª ano, que me foram destinadas para lecionar ao longo dos três anos 

letivos que permaneci na escola do curral as freiras. Turmas bastante homogéneas, com 

grande predisposição para a prática da disciplina o que facilitou toda a gestão da atividade 

docente realizada na disciplina de Educação Física.  

 

1.4 - Plano Curricular Alternativo (PCA) - Jogador de Futebol  
Cronologia: ano letivo de 2011-2012 

 

De acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 6/2001, de 18 de janeiro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 209/2002, de 17 de outubro, compete às escolas, 

no desenvolvimento da sua autonomia e no âmbito do respetivo projeto educativo, conceber, 

propor e gerir outras medidas específicas de diversificação da oferta curricular, devidamente 

enquadradas por diplomas próprios. 

Criar percursos curriculares variados que tenham em consideração as necessidades 

dos alunos, um desafio patente à Escola e a toda a comunidade envolvente de forma a 

assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória e combater a exclusão. Segundo Santos 

(2007) “A conceção de educação, hoje exige novas respostas interventivas”, existindo uma 

reflexão sobre uma Escola onde todos possam ter uma resposta educativa e adequada. 
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Pressupondo alterações que não se limitassem apenas a alunos portadores de deficiência. 

Permitindo o acesso da criança ou jovem a uma Educação se enquadra nos objetivos 

delineados na política da educação, que se baseia em premissas de igualdade de 

oportunidades, com reconhecimento da diferença e da singularidade consagrado na Lei de 

Bases do Sistema Educativo.  

À data da minha lecionação, no Despacho Normativo nº 1/2006, legislava a 

constituição de turmas com percursos curriculares alternativos no âmbito do ensino básico, 

anexando o regulamento para a sua constituição, funcionamento e avaliação. Referindo que 

as turmas teriam de ser constituídas por alunos até, inclusive, aos 15 anos que se apresentem 

com ocorrência de insucesso escolar repetitivo, ou que demonstrem problemas de integração 

na comunidade escolar bem como ameaça de risco de marginalização, de exclusão social ou 

abandono escolar. Sendo ainda possível através do registo de dificuldades condicionantes da 

aprendizagem, nomeadamente: forte desmotivação, elevado índice de abstenção, baixa 

autoestima e falta de expectativas relativamente à aprendizagem e ao futuro, bem como o 

desencontro entre a cultura escolar e a sua cultura de origem. 

No caso dos PCA a estrutura curricular deve ser acrescida de uma formação artística, 

ocasional, pré-profissional ou profissional que permita uma abordagem no domínio das artes 

e ofícios, das técnicas ou das tecnologias em geral. No caso da turma em questão, foi opção 

lecionar a formação vocacional com os seus conteúdos programáticos6, direcionados para o 

desporto, procurando com isso, “uma escola que acolhe as diferenças, a colaboração, a 

convivência é um bom princípio para combater a exclusão social”. Rodrigues (2006) 

Turma constituída por 12 alunos, a maioria alunos com insucesso escolar repetitivo, 

mas também com casos individuais mais complicados. Como alunos com dificuldades graves 

de integração, que os levava à abstinência escolar e preferirem permanecer em casa. Razões 

como a obesidade ou dificuldades de aprendizagem eram as razões mais vincadas.  

Lecionei duas disciplinas à turma, a disciplina de Educação Física e a disciplina de 

Formação Vocacional. Com os conteúdos programáticos estabelecidos, o desafio seria a 

motivação e inclusão dos alunos da turma com o intuito de dirigir a um sucesso escolar que 

lhes permitisse atingir a escolaridade obrigatória. A quando da avaliação da turma7, sempre 

de carácter descritivo e quantitativo, encontra-se o sucesso alcançado com o programa 

alternativo estabelecido. Onde apenas um aluno não terminou o ano escolar.  

Acredito que para tal contribui-o o grupo de docentes selecionados para acompanhar 

a turma, com perfis selecionados onde demostravam capacidade de adaptação às 

individualidades existente na turma. Tal como as reuniões de turma que eram realizadas 

                                                           
6 Em anexo nº 6 
7 Em anexo nº 7 
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mensalmente, mostrando-se muito importantes, pois permitiam obter um conhecimento mais 

profundo dos alunos e por outro lado estar atento ao trabalho e desempenho nas outras 

disciplinas, descobrindo as suas áreas fortes. Este conhecimento e relacionamento com os 

outros professores criou um clima de cumplicidade e responsabilização mútua, abrindo 

espaço ao confronto e partilha de opiniões determinantes na resolução de situações 

problema. Muitas vezes situações problemáticas de caracter emocional que só poderão ser 

minimizadas ou ultrapassadas numa ação conjunta de todos os professores.  

A lecionação a um PCA, posso afirmar, ter sido uma experiência bastante 

enriquecedora a nível pessoal, obrigando a formular as competências tendo em atenção 

alguns fatores. A turma apresentava uma faixa etária dos 12 aso 15 anos obrigando a pensar 

as exigências tendo em conta a sua maturidade. A operacionalização das competências foi 

feita com objetividade e clareza, articulando-as com as estratégias programadas, os 

conteúdos a desenvolver e o resultado do trabalho desenvolvido e a avaliação. Tentando 

diversificar as estratégias o mais possível, mas tendo sempre a noção do que seria possível 

realizar, alterando à medida que, se torne necessário, procedendo à restruturação das 

estratégias. Motivando os alunos através da diversificação das estratégias, incutindo-lhe 

originalidade e criatividade.  

Ação que criou vários momentos de reflexão critica sobre a minha docência, na busca 

das melhores estratégias de motivação para casos tão específicos como os encontrados na 

turma.  

 

1.5 - Curso Profissional, nível secundário - Técnico de Apoio à Gestão 
Desportiva  
Cronologia: Ano de 2011/2012 

 

Segundo a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, “Os Cursos 

Profissionais são uma modalidade do nível secundário de educação, caracterizada por uma 

forte ligação com o mundo profissional”. A lecionação destes deve procurar sempre, que a 

aprendizagem realizada nestes cursos valorize o desenvolvimento de competências para o 

desempenho de uma profissão.  

O Técnico de Apoio à Gestão Desportiva é o profissional que aborda no seu plano de 

estudos a gestão e manutenção de instalações e de equipamentos desportivos, bem como a 

sua conceção, desenvolvimento e avaliação de programas, atividades e eventos desportivos 

em diversos contextos organizacionais.  
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Trata-se de um curso com um público alvo de jovens com escolaridade mínima 

obrigatória e com idade inferior a vinte anos à data de início do ano letivo. Tem como 

objetivos que no final do curso os participantes sejam capazes de supervisionar e planear 

ou colaborar na supervisão e planeamento de atividades e eventos desportivos, em 

colaboração com os órgãos responsáveis da organização, tendo em conta a estratégia e a 

política comercial da organização, o público-alvo e o mercado.  

O Curso Profissional Técnico de Apoio à Gestão Desportiva baseia-se no conceito 

inovador de “Dupla Certificação”, conferindo aos alunos duas certificações, a Certificação 

Escolar: Equivalência ao 12º ano e Acesso ao Ensino Superior e/ ou ao Mercado de Trabalho 

e a Certificação Profissional, certificado profissional da União Europeia de Nível III.  

Abordando alguns exemplos de saídas profissionais pode-se anunciar cargos de 

Administração Pública central e local, como são as autarquias e juntas de freguesia, no sector 

privado não lucrativo existem os clubes e associações e por fim no sector privado lucrativo 

são opções as empresas de atividades desportivas. 

Curso no qual a turma, formada maioritariamente por alunos que mostravam 

desmotivação e insucesso escolar no ensino recorrente, demostrou uma melhoria substancial 

no desempenho escolar. Participando ativamente nas atividades propostas nas disciplinas 

lecionadas. Sendo um curso de três anos foi importante efetuar uma planificação anual de 

qual dos módulos e conteúdos a abordar nas disciplinas a lecionar, nomeadamente a 

disciplina de Gestão de Programas e Projetos de Desporto8 e Organização e Gestão do 

Desporto9.  

Disciplinas que geraram a oportunidade de atividades que atribuíam responsabilidades 

no quotidiano da escola, como organizar, desenvolver e colaborar na organização e no 

desenvolvimento de atividades e eventos desportivos para as restantes turmas, utilizando os 

equipamentos, os espaços e as instalações da mesma, de acordo com as motivações dos 

restantes alunos. Tendo de supervisionar e coordenar ou colaborar na 

supervisão/coordenação e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, dos 

espaços e das instalações desportivas. Sem deixar de ouvir as reclamações e sugestões dos 

participantes, identificando as suas necessidades e expectativas e assegurando a sua 

resolução/satisfação e/ou transmitindo-as ao seu superior hierárquico, neste caso o docente 

das disciplinas.  

                                                           
8 Em anexo nº 8 
9 Em anexo nº 9 
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Realizando, a turma, uma avaliação dos resultados do desenvolvimento das atividades 

e dos   eventos desportivos, verificando a execução das mesmas e propondo medidas e ações 

corretivas para futuras atividades.  

A turma mostrou ainda de forma muito positiva as capacidades em desenvolver 

trabalhos solicitados de investigação, de forma individual e em grupo. Demonstrando 

desenvolvimento de capacidades que até então não tinham sido valorizadas na sua vida 

académica.  

Tornando o Curso um sucesso no rendimento escolar, comprovado pelas solicitações 

por parte das instituições da freguesia para que alguns dos alunos ingressassem, mesmo 

antes do termo do curso, nos seus quadros para que iniciassem a sua experiência profissional 

e ao mesmo tempo ajudassem as mesmas instituições.  

De salientar que foi uma experiência nova para mim como docente, encarar turmas 

com alunos nesta facha etária foi uma experiência nova. Não fez parte da minha formação 

académica, mas e que a experiência obtida em outras atividades profissionais se mostrou 

bastante benéfica para o relacionamento com os alunos da turma, e para a motivação de 

abraçar o desafio proposto pela direção a escola. Considero uma experiência bem 

concretizada e da qual surge a vontade de formação que permita lecionar em turmas de 

ensino secundário, nível no qual encontrei desafios que me motivaram para a lecionação.  

 

1.6 – Desporto Escolar  

O Desporto Escolar na RAM tem como missão como podemos ler no seu site oficial, 

“Utilizar as práticas físicas e desportivas como meio de formação integral das crianças e 

jovens em idade escolar, de inclusão, de aquisição de hábitos de vida saudáveis e de combate 

ao insucesso e ao abandono escolar”.  

Com a importância atribuída ao desporto, iniciaram a sua incrementação com a 

colocação de professores na disciplina de Educação e Expressão Físico-Motora do 1º ciclo, 

que desenvolvem o seu trabalho a nível curricular e complemento do currículo, nas várias 

escolas públicas e privadas da Região Autónoma da Madeira. Oferecendo a todos os alunos, 

desde o pré-escolar até ao 4.º ano, experiências ímpares em várias modalidades desportivas, 

não só nas escolas, mas também nas atividades externas organizadas pelo Gabinete de 

Desporto Escolar.    

Um gabinete com o cuidado em se identificar com a realidade de cada escola, às novas 

vontades e tendências, sem perder a essência pedagógica e alcance a todos os escalões 

etários e perfis dos alunos. Permitindo, inclusivamente, aos atletas federados praticar e 
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experimentar uma outra modalidade, excluído a que estava federado, no âmbito do Desporto 

Escolar. Valorizando o talento dos alunos abrindo a participação a todos os alunos. 

Culturalmente está bem presente na RAM a valor do desporto, que fica bem gravado 

no calendário que ocupava os sábados dos alunos e professores responsáveis, das várias 

escolas da RAM que se juntavam, nos diferentes pavilhões, para disputarem competições 

e/ou outros eventos desportivos. 

A oferta desportiva faz valer as magnificas instalações desportivas que a RAM detém, 

oferecendo infraestruturas capazes e apropriadas para a prática continua dos desportos 

propostos, Andebol, Atividade Motora Adaptada, Atividades Náuticas, Atletismo, Badminton, 

Basquetebol, Futsal, Desportos Gímnicos, Judo, Natação, Patinagem, Ténis de Mesa e 

Voleibol.  

 

1.6.1 – Núcleo de Ténis de Mesa  

Cronologia: de 2009 a 2012 

No início do núcleo existiram algumas dificuldades, desde a seleção dos atletas, pela 

dificuldade de encontrar horas de treinos que pudessem dar a oportunidade de participação 

ao maior número possível de alunos. Bem como o facto de na minha formação de professor 

não ter abordado a modalidade, criando algumas dificuldades no planeamento dos treinos 

colmatada com alguma investigação de forma a manter motivados os alunos, sendo alguns 

deles praticantes assíduos da modalidade.  

Garantiu-se a participação nas concentrações programadas pelo desporto escolar, nos 

escalões de Infantis, Iniciados e Juvenis. Bem como a participação nos três dias da Festa do 

Desporto Escolar.  

Como professor dinamizador, considero ter alcançado um balanço positivo pelo 

trabalho desenvolvido no núcleo ao longo dos três anos. Comprovado pelos dados expostos 

na reunião geral de desporto escolar, relativamente ao ténis de mesa. Onde surgiram elogios 

ao trabalho desenvolvido na escola relativamente ao núcleo em questão. Uma vez que tinha 

uma média de participação nas atividades acima do exigido pelo desporto escolar, com uma 

taxa de faltas muito reduzida, com presenças assíduas aos treinos de mais de 80% dos 

atletas. Apresentando ainda bons resultados a nível classificativo. Acabando alguns dos 

alunos, por serem selecionados para equipas federadas da freguesia.  
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1.6.2 – Núcleo de Ginástica Acrobática  

Cronologia: de 2010 a 2012 

O programa apresentado pelo Gabinete de Desporto Escolar, tinha como objetivo 

apresentar uma coreografia com um número elevado de alunos, seguindo as regras normais 

da ginástica acrobática. Devendo os alunos, ter uma boa apresentação nas provas/exibições, 

cabelos bem penteados e presos, não usar objetos perigosos, como por exemplo relógios, 

colares, brincos, anéis, etc. Não sendo ainda permitido a utilização de acessórios pelos 

ginastas, como por exemplo chapéus, cintos, luvas, lenços, etc., sendo, no entanto, permitido 

na ginástica de grupo e em atividades não competitivas. Regras que levaram à procura de um 

equipamento apropriado, por parte da escola, uma vez que os alunos não dispunham de 

condições financeiras para o adquirir. E mesmo assim, alguns alunos colocaram entraves pelo 

estilo de roupas obrigatórias.  

 Devo de expor que se trata de uma modalidade que me deixa pouco à vontade na sua 

lecionação, o que me levou a solicitar ajuda a outros colegas do grupo de educação física, 

que se prontificaram no auxílio e fizeram com que o balanço do núcleo fosse positivo. Pois o 

núcleo conseguiu um elevado número de atletas que participaram nas provas.  

 Uma modalidade que dispunha de dois blocos de 90 minutos para a preparação da 

participação em todas as atividades propostas pelo Gabinete do Desporto Escolar.  

 

1.6.3 – Festa do Desporto Escolar  

Cronologia: ano de 2011 / 2012 

O Desporto Escolar da RAM encontra o seu ponto mais alto na cerimónia da Festa do 

Desporto Escolar, que com a sua magnitude é realizada no Estádio dos Barreiros, em horário 

noturno, com transmissão televisiva, conferindo assim um especial destaque à beleza do 

espetáculo. 

Um espetáculo preparado ao longo do ano com várias reuniões, com dispensa letiva, 

entre os responsáveis pela organização da cerimónia e os professores designados 

responsáveis de cada escola. Com o objetivo de cada professor aprender a coreografia que 

a organização projetava apresentar na festa. Sendo em seguida, lecionada ao grupo de 

alunos selecionados nas escolas.  

Sendo necessário mobilizar um grande número de alunos em cada escola, tarefa 

dificultada nas escolas mais pequenas como o caso da Escola do Curral das Freiras. 
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Mostrando-se ainda mais complicado conseguir reunir esse número de alunos para a 

realização de ensaios e garantir a sua assiduidade aos treinos. 

Como controlo do trabalho realizado, a responsável do Gabinete do desporto Escolar, 

efetuava visitas constantes às escolas onde filmava os ensaios de forma a proceder à sua 

análise junto dos professores de cada escola. Analisando o nível em que ia o grupo de alunos, 

e se realmente se estava a prepara de acordo com as normas estabelecidas.  

A descrição serve para demonstrar importância que é atribuída à cerimónia da Festa 

do Desporto Escolar. Que conta com a presença de milhares de pessoas para assistirem à 

coreografia apresentada pelos alunos da RAM, num ato de vanglória de todo o Desporto 

Escolar Madeirense.  

 

1.7 Assessorias/Clubes/Gabinetes  

1.7.1 – Animação Socio Cultural – Curral em Movimento  

Cronologia: ano de 2009/2010 

Desde o início do ano que o clube Curral em Movimento teve como principal pretensão 

criar e desenvolver o convívio entre os vários elementos da comunidade educativa, animar, 

vitalizar e dinamizar as energias e potencialidades da comunidade escolar de forma a 

desenvolver um clima de respeito e interajuda. Preservando o bom ambiente de trabalho entre 

todos os membros da e fazer com que existisse uma participação de todos na vida da escola, 

participando ativa e motivadamente na dinâmica do processo Educativo. 

Foram realizadas atividades com a participação de toda a comunidade educativa, 

outras apenas para convívio dos docentes, comissão instaladora e secretaria. Atividades 

como o magusto na escola; aulas de capoeira, convívios de voleibol entre professores, 

convívio de futsal entre professores, jantar de Natal, jogo do “Amigo Secreto” para toda a 

comunidade escolar, jantar de reis com gastronomia tradicional da freguesia, convívio de 

bowling entre professores, jantar de carnaval e jantar de páscoa. Colaborando ainda com 

outros clubes e projetos na realização das suas atividades, como a caminhada na Levada do 

Risco, indicando apoio ao projeto Eco Escolas, apoio na organização da apresentação da 

Taça ZON Madeira, ajuda na realização em todas as atividades de final de período, auxílio ao 

Plano de Prevenção Rodoviária na organização da apresentação dos carros de rally e ainda 

na decoração do espaço aluno.  
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 Contudo com o decorrer do ano o interesse dos docentes nas atividades propostas foi 

reduzindo, o que explica o abrandamento nas atividades propostas. Serve também como 

explicação a aluvião que atingiu a ilha em 2010, catástrofe que fez cancelar muitas das 

atividades propostas.  

 

1.7.2 – Coordenação do Espaço Aluno 

Cronologia: ano 2009/2010 

Trata-se de um projeto de grande relevância para a motivação dos alunos bem como 

a ocupação dos seus tempos livres, numa escola com escassez de espaço exterior. 

Ostentando uma variedade de atividades às quais, alunos de um meio social como o Curral 

das Freiras pouco dispunham. 

Espaço apetrechado com televisões de última geração, onde era possível aos alunos 

assistirem filmes e documentários que se encontravam à disposição, bem como consolas de 

vídeo jogos, computadores com acesso à internet, matraquilhos e jogos didáticos. Sempre 

sobre a supervisão de pelo menos um professor. Instrumentos e materiais dispendiosos que 

levaram à necessidade de elaborar um regulamento de utilização do espaço, bem como a 

criação de um registo de utilização, de forma a existir um controle que zelasse 

cuidadosamente pelo espaço.  

A variedade de ofertas deste espaço permitiu aos alunos grande motivação, ao longo 

do ano letivo, sendo que a grande maioria dos alunos passou por uma fase de descoberta do 

material apresentado, não sendo necessária a apresentação de atividades como torneios e 

atividades de continuidade no primeiro período, atividades que foram realizadas nos períodos 

seguintes entre alunos e professores. De mencionar que foram ainda solicitadas algumas 

atividades aos grupos disciplinares no início do 2º período, com intuito de usufruir melhor dos 

jogos pedagógicos.  

Um espaço que foi decorado com pinturas por parte de outros projetos e clubes da 

escola e que se mostrou muito positivo para toda a comunidade escolar, testemunhando 

melhorias na relação professor aluno, facto observado nas boas interações entre os mesmos 

nos jogos.  
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1.7.3 – Plano de Prevenção Rodoviária  

Cronologia: ano 2009/2010 

Numa apreciação global, pode-se considerar que o Plano Regional de Prevenção 

Rodoviária foi implementado sem grandes dificuldades, uma vez que existia um programa que 

apenas teria de ser seguido. Numa fase inicial, com a necessidade de realizar-se uma sessão 

de esclarecimento subordinada ao tema: “Cidadania e Prevenção Rodoviária”, destinada a 

toda a comunidade escolar, foi solicitada a colaboração da secção de Automobilismo do Clube 

Sport Marítimo que se prontificou a participar.  

Outra das atividades obrigatórias foi o “Concurso de Banda Desenhada”, destinada 

aos alunos do 2º ciclo, que consistia na criação de uma banda desenhada, que ilustrasse um 

tema relacionado com a Prevenção Rodoviária, nomeadamente: sinalização, regras de 

segurança rodoviária, efeito de algumas substâncias psicoativas. Atividade para a qual existiu 

a colaboração dos professores do Grupo Educação Visual e Tecnológica que nas suas aulas 

desenvolveram a atividade.  

Posteriormente, foi realizada uma Prova de Orientação Rodoviária na escola, com a 

construção de um percurso, desenhando estradas com sinais de transito, percorrido pelos 

alunos em bicicleta, que apurava os melhores classificados para a Participação na Taça 

Regional.  

Foi cumprido o programa apresentado, conseguindo mobilizar grande percentagem 

dos alunos nas atividades realizadas na escola, apurando os melhores alunos para as fases 

regionais que obtiveram excelentes resultados em todas as atividades em que participaram. 

 

1.7.4 – Coordenação da Taça de ZON Madeira e Taça Futsal Atlântico 

Cronologia: de 2009 a 2011 

Projeto que apresentei à comissão instaladora da escola, que prontamente se mostrou 

empolgada e o fez chegar ao secretário regional da educação de forma a aprovar a sua 

realização. Ato que permitiu envolver a secretaria regional da educação e toda a comunidade 

docente da RAM.  

 Uma atividade que consistia numa maratona de futsal, 30 horas ininterruptas, a realizar 

na escola do Curral das Freiras. Onde seriam criadas todas as condições para que as equipas 

permanecessem durante todo o evento.  O Objetivo era estreitar a relação entre o conceito 

de lazer/convívio e a atividade desportiva entre a comunidade escolar. Indagando um conjunto 
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de diferentes formas de entreajuda e articulação entre si, sem nunca esquecer de animar, 

vitalizar e dinamizar as energias e potencialidades de cada escola da RAM. 

Importa salientar que se procurou dar visibilidade e credibilidade ao invento, realizando 

apresentações do mesmo a possíveis patrocinadores como foi o caso da empresa nacional 

de comunicações, ZON. Empresa, que acreditou no evento acabando por dar nome ao 

mesmo, no seu primeiro ano de realização, “Taça ZON Madeira”, apoiando em toda a sua 

organização. Não fechando a porta a outros patrocinadores como o banco Banif e o Grupo de 

hotelaria Pestana. Patrocinadores de renome nacional, que chamaram a atenção da 

comunicação social para o evento.  

Foi importante fomentar uma boa organização nos dias da atividade e tornando-se 

muito positivo o envolvimento de grande parte dos docentes da escola bem como dos alunos, 

permitindo organizar desde a parte desportiva, às atividades de ocupação dos tempos livres 

das equipas e as refeições disponíveis para todos.  

 Participaram cerca de 350 indivíduos divididos entre professores e funcionários de 17 

Escolas da RAM, da Direção Regional de Educação da Direção Regional Administrativa de 

Educação e do Gabinete do Desporto Escolar. Números que levaram a considerar o 

projeto e consequente organização, um sucesso. Justificada ainda, com os excelentes 

feedbacks recebidos pelos participantes na atividade, que procuraram deixar bem 

vincada a vontade de participar novamente no ano seguinte.  

 Com base nesse sucesso, o mesmo projeto realizou-se durante os três anos 

seguintes, mas com um novo nome, “Taça e Futsal Atlântico”. Sendo acrescentados algumas 

regras novas, como a participação obrigatória de elementos femininos e a inclusão de prémios 

para as equipas que fomentassem o espírito do projeto, como a equipa mais engraçada.  

A nível pessoal foi um projeto que motivou bastante, uma vez que foi de minha 

iniciativa e que me permitiu conhecer e conviver com muitos indivíduos dos mais variados 

quadrantes sociais da Região Autónoma da Madeira. Para alguém que tinha chegado à ilha 

à tão pouco tempo, foi muito positivo.  

 

1.7.5 – Coordenador do Plano de Emergência da Escola 

Cronologia: de 2009 a 2011 

Foi elaborado o plano de emergência, ainda que com muitas dificuldades. Primeiro por 

falta de formação, académica ou profissional, para tal função que exige bastante 
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conhecimento específico. Depois pelas enumeras burocracias necessárias para a obtenção 

dos documentos necessários, como por exemplo, as plantas de emergência da escola, que 

por si só tinha características bastante especificas.  

Para a sua elaboração, procurou-se a colaboração dos Bombeiros Voluntários de 

Câmara de Lobos e do Curral das Freiras, bem como o apoio da Proteção Civil da RAM.  

Foi realizada a análise das plantas de emergência, do edifício e do seu enquadramento 

e localização, a elaboração da ficha de caracterização da escola, descrição das instalações 

por piso, identificação das fontes de energia, localização dos equipamentos de combate a 

incêndio, identificação dos riscos, levantamento de meios e recursos, equipamentos de 1ª 

intervenção, sistema de iluminação e sinalização, meios de alarme e alerta, organização de 

segurança, estrutura interna de segurança, normas de segurança, o Plano de Evacuação e o 

Plano de Intervenção.  

Como forma de fazer chegar a informação necessária para evacuação perante uma 

possível situação de risco, foi elaborado um desdobrável do plano de emergência a entregar 

pelos diretores de turma aos alunos, junto com a exibição de um vídeo com normas a seguir. 

Preparando a comunidade escolar para uma situação de evacuação que foi alvo de simulação 

acompanhada pelos bombeiros do Curral das Freiras.  

 

1.7.6 – Coordenador de Projetos de Enriquecimento Curricular 

Cronologia: ano 2010/2011 

 

A elaboração do plano anual de atividades da escola, reunindo a informação de todas 

as atividades propostas pelos vários departamentos, gabinetes e clubes da escola e 

consequente controlo das atividades extracurriculares, eram as funções principais do cargo 

apresentado.  

Após a análise de toda a informação, como coordenador foram propostas atividades 

em datas que se considerassem propicias para a realização das mesmas. Datas especificas, 

como os finais de período. Bem como a realização, de convívios (futsal, voleibol, danças) para 

a comunidade docente e funcionários da escola. Tentando envolver toda a comunidade 

escolar num bom espírito. Propostas de atividades que tinham ainda em consideração o 

contexto onde a escola estava inserida. 



 

Relatório sobre a Atividade Profissional 

 

 Página| 24 

IVO GABRIEL ALVES CASTRO  Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 
Eram solicitados relatórios no final de cada período, onde cada clube, gabinete e 

projeto enumerava o número de alunos que tinha inscritos bem como a realização de um 

relatório de todas as atividades realizadas. No relatório constavam ainda as atividades que 

eram propostas no início do ano, mas que acabavam por não se realizar, com o intuito de 

existir uma justificação para a sua não execução.  

Um cargo que ajudou a conhecer melhor os muitos clubes gabinetes projetos e 

departamentos existentes na escola, bem como o seu funcionamento. Permitiu ainda perceber 

a importância da dinâmica necessária nas atividades extracurriculares de uma escola, de 

forma a cativar a participação de todos, facilitando a criação de um ambiente positivo entre 

toda a comunidade escolar.  

 

1.7.7 – Diretor de Instalações Desportivas 

Cronologia: ano 2010-2011 

 

 Com instalações desportivas de excelência que a escola dispunha, era imprescindível 

zelar pelo seu estado de conservação e ao mesmo tempo maximizar a sua utilização, tendo 

em conta a possibilidade que ofereciam para as mais variadas praticas desportivas. Foram 

concebidas algumas condutas comportamentais de utilização, bem como um mapa de 

utilização organizando horários dos espaços para que as turmas pudessem usufruir ao 

máximo de cada espaço.   

Como controlo, eram redigidos relatórios mensais que acompanhavam a ata da 

reunião realizada com o diretor de instalações representante do Instituto do Desporto da 

Região Autónoma da Madeira, que se encontrava permanentemente nas instalações. 

Reuniões onde surgiam solicitações de novos materiais, pedidos de utilização das instalações 

para atividades extracurriculares, etc…  

Foi ainda elaborado o inventário10 relativo ao material desportivo bem como a sua 

atualização ao longo do ano, registando a entrada de material novo e caracterização do estado 

do material ao longo do ano, à medida que era utilizado.  

 

 

                                                           
10 Em anexo nº 10 
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1.8 - Formações Realizadas 

A direção da escola disponibilizou algumas formações tendo em conta o sistema de 

avaliação da carreira de docente, das quais participei em quatro. Procurando as que mais 

interesse prático me suscitavam, como a formação de Moodle, uma plataforma utilizada por 

toda a rede escolar da RAM onde encontrávamos toda a informação sobre as turmas horários 

notas atas de reuniões etc… essa formação, permitiu-me obter o conhecimento necessário 

para a sua utilização, uma vez que até então não a conhecia.  

Outra formação foi a de Hotpotatos, plataforma que permite criar exercícios interativos 

na internet, com um pacote de cinco aplicativos que possibilitam a elaboração de atividades 

dinâmicas através da inserção de textos, perguntas, respostas, figuras, temporizador e outros, 

utilizando páginas Web. Aplicativos denominados de JCloze para criar exercícios de 

preenchimento de lacunas o JCross para criar exercícios de palavras cruzadas, o JMatch de 

forma a criar exercícios de combinação de colunas (textos e/ou imagens), o JMix cria 

exercícios de análise de sentenças e por fim o JQuiz que criava exercícios de escolha múltipla. 

Ferramentas que se mostraram muito uteis na lecionação ao curso profissional que se 

motivavam com a apresentação de jogos pedagógicos interativos.  

Participei ainda em formação de Excel Básico e em seguida Excel Avançado. Por ser 

um programa de grande uso no dia a dia, e que me facilitou na criação de bases de dados e 

estatísticas em muitos dos trabalhos realizados na escola, bem como outros trabalhos 

profissionais.  

De salientar que não realizei mais formações porque a oferta de formações não 

suportava a procura, pois todos os docentes desejavam realizar as formações com o intuito 

de obter os créditos necessários para a sua avaliação. Sendo limitados os acessos, de forma 

a que todos pudessem obter os créditos necessários.  

 

2 - Atividades de Enriquecimento Curricular no Concelho de Fafe 

Antes de mais, mencionar que foi a primeira experiência como docente, não estando 

sobre a alçada de uma supervisão académica. Coincidindo com o primeiro ano em que se 

iniciou o projeto “Escola a Tempo Inteiro” que incluíam as AEC11* no 1º Ciclo. Levando a uma 

indagação do entendimento do que seriam as AEC. No normativo que as cria e regula, as 

                                                           
11 AEC – Atividade de Enriquecimento Curricular  
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AEC apresentam-se como um conjunto de atividades extracurriculares capazes de ajudar ao 

desenvolvimento de atividades de animação e apoio à família na educação pré-escolar e de 

enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico" (Despacho 12 591/2006), atividades 

“para o desenvolvimento das crianças e consequentemente para o sucesso escolar futuro”, 

dada a urgência em “adaptar os tempos de permanência das crianças nos estabelecimentos 

de ensino às necessidades das famílias e à necessidade de garantir, com alguma eficácia, 

que esses tempos sejam pedagogicamente enriquecedores e complementem as 

aprendizagens associadas à aquisição das competências básicas” (Despacho nº 

12591/2006). 

 O sentido e valor educativos das AEC ‟s não pode quedar- se numa mera vertente de 

aumento da carga de desenvolvimento curricular, num mero aumentar do tempo de 

escolarização, num cansativo 'mais do mesmo'. O verdadeiro sentido e valor educativo das 

AEC ‟s não poderá nunca sonegar ou minimizar a 'gramática da cultura das crianças', para 

utilizar a expressão de Sarmento (2004:21), antes tem de a potencializar, maximizar, através 

de experiências de vida alargadas, de interação e aprendizagens contextualizadas. 

No que concerne às atividades físicas e desportivas destaca-se o impacto que elas 

têm na saúde física dos alunos. Contribuem não só para combater o carácter sedentário da 

sociedade de hoje, onde a obesidade infantil e juvenil se está a tornar cada vez mais 

apavorante, mas também para fomentar uma maior socialização que é afetada pelas muitas 

e novas ofertas tecnológicas (computador, telemóvel, playstation …). Ainda outro aspeto 

positivo é o facto de os alunos, ao transitarem para o 2º ciclo levem consigo uma maior e rica 

bagagem de conhecimentos teóricos e práticos, ajudando a sua progressão. 

Nesta função foi importante valorizar o papel preponderante das relações 

estabelecidas com os Professores Titulares de Turma em todas as escolas primárias, em que 

lecionei, o contacto frequente com os mesmos. Não só para resolver problemas referentes à 

postura assumida pelos alunos nas atividades, como uma procura de valorização do trabalho 

realizado nas suas turmas, fazendo os ver o professor de AEC como uma mais-valia e não 

um “profissional de segunda”. Ao contrário da desvalorização do papel desempenhado pelos 

dinamizadores das AEC’s dentro do processo Ensino/Aprendizagem que se ia sentindo nas 

escolas.  

É compensador e positivo o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos 

professores das AEC´s, quer por parte das crianças, professores titulares, funcionários e 

encarregados de educação.  
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De referir que a maior dificuldade emergia na falta de espaços apropriados para a 

prática desportiva bem como no material disponibilizado sendo insuficiente o que dificultava 

bastante a ação educativa. Conscientemente, afirmo que as escolas primárias não estão 

preparadas, a nível de infraestruturas, para a lecionação de atividades físicas desportivas. No 

entanto essas dificuldades também exigiram uma maior flexibilidade na organização das 

atividades em todas as escolas do ensino básico que lecionei no Agrupamento de Escolas 

Carlos Teixeira e no Agrupamento de Escolas de Fafe.  

 

 

2.1 - Monitor de Estágio Pedagógico 

Cronologia: ano de 2008/2009 

Em conjunto com a lecionação das AEC’s surgiu a oportunidade de realizar supervisão 

pedagógica a alunos do Curso Profissional de Ensino Secundário de Desporto da Escola 

Secundária de Fafe, atividade que acedi no sentido de realizar um conjunto de competências 

e atitudes socioprofissionais, que propiciem uma prática pedagógica de qualidade e a 

progressiva consciencialização das vertentes do processo de ensino-aprendizagem por parte 

do supervisionado.  

Função que me proporcionou igualmente uma análise à ação docente, evidentemente 

o avaliar ações educativas, conduziu muitas vezes a uma autoavaliação sobre a forma de 

estar na aula. Reconquistando motivação para a inovação e apresentação de novas tarefas 

aos alunos nos anos que lecionei nas AEC’s. Muitas vezes sem as condições de 

infraestruturas e matérias pedagógico necessários para ensinar crianças.   
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Capítulo II – Atividade Profissional no Futebol  

1 - Associação Desportiva de Fafe 

A Associação emerge da junção dos dois clubes mais representativos a nível regional, 

o Futebol Clube de Fafe e o Sporting Clube de Fafe. Junção desejada com o intuito de acabar 

com o clima de violência, de conflitualidade e de rivalidade doentia que se vivia na altura entre 

os adeptos do atual concelho.  

“Naquela altura sempre que havia um jogo entre o Futebol Clube de Fafe e o Sporting 

Clube de Fafe acabava em pancadaria. Vínhamos pela rua fora e até os amigos batiam uns 

nos outros. Fui a favor da fusão para acabar com estas confusões” - Albino Monteiro, sócio nº 

36 Em “Os 50 Anos de História da Associação Desportiva de Fafe “ 

Uma fusão votada a 28 de junho de 1958 em assembleia magna dos dois clubes 

fafenses. Ato fundador que seria devidamente sancionado por escritura notarial, celebrada a 

7 de agosto seguinte. Com a fusão dos dois clubes, surgem as novas cores da Associação 

Desportiva de Fafe, o amarelo e preto, cores essas que eram propositadamente neutras às 

dos clubes que fundiram.  

Sendo, atualmente, uma associação detentora do estatuto de utilidade pública o que 

faz valer a sua relevância social, para as suas centenas de atletas e colaboradores.  

A modalidade desportiva mais visível foi e continua a ser, naturalmente, o futebol. Não 

desconsiderando a sua história existiram outras modalidades amadoras que grandes alegrias 

trouxeram aos seus adeptos. 

A exemplo de modalidades extintas como o Andebol, onde contou com uma equipa 

sénior masculina, equipa de juniores e ainda a equipa sénior feminina. A modalidade de 

Atletismo, Voleibol, e o Ciclismo que após um interregno de alguns anos volta ao ativo em 

2016, fazendo parte da lista das atuais modalidades. 

No contexto atual a Associação Desportiva de Fafe conta com a modalidade de 

Natação que formou vários campeões distritais e nacionais, Kickboxing, Futvolei e a mais 

recente, a modalidade de Futsal que conta com equipas nos mais variados escalões de 

formação e equipa sénior no Campeonato Nacional da 2ª divisão.  

No futebol ao longo da sua História a Associação Desportiva de Fafe encontrou o seu 

ponto mais alto na época 1988/89 quando conquistou o acesso à 1ª divisão nacional. 



 

Relatório sobre a Atividade Profissional 

 

 Página| 29 

IVO GABRIEL ALVES CASTRO  Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 
Curiosamente, anos depois, na época de 1995/96 conquistou o único título de Campeão 

Nacional, mas na 3ª Divisão. 

Mais recentemente, de salientar uma subida de Divisão à 2ª Liga Portuguesa na época 

de 2015/16, campeonato que disputou no ano seguinte não conseguindo segurar a 

manutenção, o que a levou à despromoção ao Campeonato Nacional de Séniores.  

Pela Associação Desportiva de Fafe passaram alguns internacionais, como Rui Costa, 

emprestado pelo Sport Lisboa e Benfica, seguido de Rego e Miguel Castro chamado à seleção 

Nacional de Sub-20, no início do ano de 2000.  

Na modalidade de Futebol, a Associação Desportiva de Fafe conta, ainda, com um 

departamento de futebol Juvenil onde todos os anos cerca de 250 atletas são inscritos para a 

participação em provas federadas da Associação de futebol de Braga. Onde, se registam 

algumas conquistas a nível distrital, principalmente no escalão de Juniores A. No entanto, 

atualmente não tem nenhuma equipa a disputar campeonatos nacionais.  

A nível das infraestruturas a Associação Desportiva de Fafe tem à sua disposição um 

estádio, com capacidade para 8000 pessoas, de relva natural. As medidas do campo são 

110x60m. Possui ainda outro recinto de relva sintética com capacidade para 1000 pessoas, 

com as medidas de 98x54m.  

Fazem parte deste complexo, um balneário para a equipa sénior, um para os 

treinadores da equipa sénior, um para os treinadores da formação que ao fim de semana são 

utilizados pelos árbitros, seis para os atletas da formação, gabinete médico com algumas 

máquinas para recuperação de lesões, sala reuniões, sala de imprensa, rouparia e secretaria. 

Instalações que o clube usufrui através um contrato de cedência, a termo, por parte do 

município.  

 

1.1 - Coordenador do Departamento de Futebol Juvenil 

De setembro de 2012 a agosto de 2017  

Com a consciência de não existir um conceito/modelo suficientemente pleno de 

sucesso, que seja consensual, uma fórmula certa, assume-se como evidente que a Formação 

é a base e que neste domínio o processo formativo de ensino-aprendizagem se assume como 

o “ADN” do processo desportivo. 



 

Relatório sobre a Atividade Profissional 

 

 Página| 30 

IVO GABRIEL ALVES CASTRO  Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 
O departamento de futebol juvenil que era composto por cerca de 120 atletas dispersos 

por nove equipas de formação, uma de escolinhas/traquinas, que participavam num 

campeonato de futebol de 5 concelhio, em pavilhões, duas de benjamins que competiam em 

futebol de sete, duas de infantis uma em futebol de sete e uma outra em futebol de 11. Duas 

equipas de iniciados, onde ainda não existia critério de seleção e uma equipa de Juvenis, 

sendo que todas participavam nas provas da Associação de Futebol de Braga e uma de 

Juniores A, a única a competir num campeonato nacional, ainda que na II divisão.  

O número de equipas já existentes e o historial do clube exigiam delinear uma linha 

orientadora de forma a criar condições de e evolução desportiva, educativa e social dos 

jogadores e equipas.  

“É fundamental compreendermos, de uma forma clara, que o futebol de formação é 

uma escola de jogadores de futebol. Assim como a escola tradicional pretende dar uma 

formação cultural e académica aos cidadãos para que mais tarde possam vir a ser integrados 

na vida ativa, a escola de futebol pretende dar uma formação adequada aos jovens 

futebolistas, para que mais tarde possam via a integrar equipas seniores.” Pacheco 2001.  

A importância de criar uma estrutura organizativa com a preocupação que fosse o mais 

leve e simples, mas ao mesmo tempo, operacional, eficiente e competente foi ainda justificada 

pela grave crise financeira que o clube atravessava. Sendo gerido por uma comissão 

administrativa, que apresentava como objetivo contruir um departamento que dignificasse o 

nome da instituição.  

As dificuldades foram gritantes, a inexistência de uma base de dados de anos 

anteriores demostrava a destruturação do departamento, foi necessário criar fichas de 

inscrição12 internas do clube que foram adotadas, não só no futebol juvenil, mas também pelas 

outras modalidades, uniformizar os planos de treino13 e as folhas de convocatória14, criando 

um arquivo para todos os registos. Foi elaborado um inventário de material que permitiu, 

também, identificar as insuficiências a esse nível e criar uma listagem de necessidades 

materiais do departamento e respetivos orçamentos, posteriormente entregues à direção do 

clube. Em conjunto com o plano de atividades, o Regulamento Interno15 para o departamento 

de futebol Juvenil, bem como o seu Regulamento Disciplinar16 elaborados em conjunto com 

os treinadores do departamento.  

                                                           
12 Em anexo nº 11 
13 Em anexo nº 12 
14 Em anexo nº 13 
15 Em anexo nº 14 
16 Em anexo nº 15 
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Um departamento, onde cada equipa técnica trabalhava para si e pensando apenas 

em si, produzindo um ambiente pouco favorável à colaboração e intercâmbio de informação, 

não era o pretendido. A aplicação da expressão “vários clubes dentro de um clube”, clarifica 

de forma simples a realidade encontrada, pouco favorável ao desenvolvimento do 

departamento e das crianças. Com a agravante da formação prestada aos atletas ser paga 

(através de mensalidades) pelos encarregados dotando-os, ainda mais, com direitos sobre a 

credibilidade da formação prestada aos seus educandos. Um clube que pretende ser 

formador, deve de ter de forma coerente expor a sua filosofia e missão, desde as equipas de 

formação até à equipa sénior. Tentando o envolvimento das equipas técnicas para que 

sentissem parte integrante de um projeto que era do Clube. Desta abordagem, surgiram 

documentos importantes que até então, não existiam. Como o regulamento interno e 

disciplinar do departamento, as linhas orientadoras de modelo de treino e de jogo desejado 

para o clube.  

A crise que trespassava o clube gerou dificuldades na seleção de treinadores, o clube 

não conseguia ser atrativo, sabendo ainda que a todos os treinadores era solicitado um grande 

esforço, impossível de ser compensado financeiramente. Assim, o único meio encontrado 

para produzir esse estímulo era fazê-los sentir-se parte integrante do projeto, com voz ativa 

nas frequentes reuniões e na elaboração de documentos, já referenciados, bem como, na 

participação em vários convívios promovidos (jogos de futebol, jantares, atividades 

recreativas, etc…) de forma a criar um bom ambiente propicio ao desejado espírito de 

entreajuda. A opção de ter um núcleo de treinadores que fosse unido, com princípios de 

entreajuda e lealdade de forma a vencer as adversidades, levou ao acumular de vários cargos 

por parte da maioria dos técnicos, integrando mais que uma equipa técnica. Estratégia que 

facilitava a transmissão das metodologias adotadas num formato mais eficaz não dispersando 

a informação.   

As dificuldades de espaços de treino foram pelejadas com a adoção de algumas 

estratégias, com a criação de um Microciclo Padrão* 17que todas as equipas seguiam 

escrupulosamente, criando condições semelhantes, em que todas as equipas treinavam pelo 

menos uma vez no pelado de onze e as equipas de futebol de 7 no campo pelado de futebol 

sete. Uma medida a que os encarregados de educação colocaram alguns entraves, pois a 

grande maioria dos clubes do concelho dispõem de sintéticos e corríamos o risco de perder 

alguns dos bons atletas para esses clubes. Mas, numa tentativa pedagógica foram informados 

que poderia ser um sacrifício benéfico, tornado esse treino específico para o desenvolvimento 

do atleta. 

                                                           
17 Em anexo nº 16 
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A questão das Infraestruturas, ou falta delas, era determinante sendo que, 

posteriormente, ainda se pioraram mais, com as obras no parque municipal de desportos. 

Estas, eram consequência da subida à 2ª Liga da equipa sénior, obras impostas pela liga, que 

afetaram a formação do clube que acabou por perder os dois campos pelados. Restringindo-

se, assim, os treinos apenas ao relvado sintético para todas as equipas de formação que 

aumentaram para cerca de 220 atletas federados. Numa fase inicial tornou-se insuportável a 

gestão de tal realidade e só após uma posição firme de todo o departamento junto da direção 

do clube, se conquistou uma abertura por parte da mesma para avançar com o aluguer de 

outros campos de futebol nas freguesias mais próximas, deslocando equipas do parque 

municipal de desportos, em dias de treino em transportes do clube e ainda, com a ajuda dos 

encarregados de educação, gerando assim, a melhoria das condições de treino para todos.  

Às dificuldades de espaços de treino juntavam-se as de transportes, que eram 

escassos e inapropriados para o transporte de alguns dos escalões de formação, resumindo-

se a duas carrinhas de nove lugares, um miniautocarro e um autocarro que ficava disponível 

para a formação quando não utilizado pela equipa principal, mas que tal como o miniautocarro 

estavam sujeitos à disponibilidade de motoristas que acarretavam mais uma despesa 

financeira. No entanto, a promoção de uma inter-relação com a secção de natação que com 

regularidade cediam mais duas carrinhas, quando não utilizadas pelos próprios, para o 

transporte em dias de jogo e a sempre necessária ajuda dos encarregados de educação que 

se demonstravam disponíveis para transportar nos seus veículos particulares, alguns atletas.  

A relação com os encarregados de educação foi, estrategicamente, melhorada com a 

seleção de alguns deles para o cargo de delegado a jogo, nas equipas dos seus educandos. 

Principalmente, nos escalões mais jovens, onde a ênfase da competição era considerada 

menos importante. Ajudando na condução das informações necessárias do clube para os 

encarregados de educação, bem como, no sentido contrário, numa ligação mais saudável 

entre estes dois agentes, com o acrescento da obrigatoriedade de os encarregados de 

educação terem de ser, obrigatoriamente, sócios do clube. Não sendo a opção ideal, ter 

encarregados de educação a exercer essas funções, esta foi uma estratégia refletida, mas 

imbuída pela dificuldade existente do clube obter diretores que de forma voluntariosa 

participassem ativamente no futebol juvenil. Relativamente às equipas dos sub-15 aos sub-

19, os delegados jogos eram diretores do clube que se voluntariavam, evitando conflitos entre 

os técnicos e encarregados de educação, num meio onde a vertente competição ganhava 

outra predominância.  

O facto de a Associação Desportiva de Fafe ser uma instituição de utilidade publica, 

provia a mesma de mais-valias, que nos permitiram a criação de um Departamento Médico 
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através de contratos, assinados com clínicas de saúde do concelho, numa primeira fase a 

clínica “Yield Saúde” e posteriormente com a “Dia Saúde” sob a forma de patrocínio. 

Instituições que enquanto patrocinadores do clube consentiam à formação do clube o acesso 

aos seus serviços das mesmas de forma gratuita, para a realização dos exames médicos 

obrigatórios, bem como exames de despiste de lesões. Foi ainda, possível criar nas 

instalações do clube um espaço equipado com máquinas para tratamentos de lesões, 

correções posturais, entre outros, com fisioterapeutas permanentes nas horas de treinos que 

eram ainda escalonados para os dias de competição.  

Condições que ajudaram na diferenciação qualitativa em relação a outros clubes e 

consequentemente conquistar a confiança dos atletas e dos seus encarregados de educação. 

Conquista que levou à implementação do projeto do “clube vai à escola”, onde representantes 

da formação juntamente com os atletas da equipa sénior visitaram algumas escolas de 1º 

ciclo do concelho, levando o nome do clube e mostrando as suas condições, criando uma 

ligação direta com os mais jovens, convidando-os a assistir aos jogos com ofertas de bilhetes 

e merchandising do clube. Espaço escolar, que era sempre tido em conta, nos casos de 

atletas dos escalões de sub-17 e sub-19, onde promovia uma ligação direta dos diretores de 

turma e o coordenador do departamento. Promovendo a resolução de muitos assuntos, 

inclusive, problemas que envolviam a Comissão de Proteção de Jovens e Crianças, casos 

que ficaram sempre no anonimato. Surgindo nesse âmbito, um protocolo com a instituição 

que se baseava, no caso de integração nos quadros competitivos de algum atleta referenciado 

pela mesma, esta seria gratuita (dispensados do pagamento de mensalidades e 

equipamentos). No caso dos atletas mais jovens, dada a escassez de recursos, o clube 

abordava a sua ação com a realização de uma ação pública de entrega de prémios de mérito 

académico aos atletas de cada equipa que se destacassem.  

Outra questão muito trabalhada pela coordenação da formação foi a abertura do Clube 

ao nível da comunicação e trabalho formativo com os outros clubes do concelho. O clube era 

demasiado fechado aos clubes do concelho, com relações difíceis que dificultavam a seleção 

de alguns atletas e até a angariação de novos sócios para o clube, uma vez que, se criavam 

focos de mau estar para com o clube mais representativo do concelho. Foi necessário criar 

condições de melhorias para a retoma dessas relações, desde convites para torneios 

organizados pelo nosso departamento à participação em torneio realizados por esses clubes. 

Criando canais de comunicação para um tratamento honroso e respeitador na seleção de 

alguns atletas desses clubes para integrar os nossos quadros competitivos, informando 

sempre primeiro as instituições.  Estas propostas acabaram por serem formalizadas na 

concretização de protocolos de cooperação entre as escolas de formação mais estruturadas 

do concelho e o nosso clube, para uma cooperação na formação onde todos beneficiariam 
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com a visibilidade dos melhores atletas. Protocolo, esse, assinado com a presença do 

vereador do desporto do município.  

Apesar de ter sido uma iniciativa válida, foi desperdiçada com o passar dos anos, por 

razões culturais dos dirigentes dos clubes envolvidos. Não foi possível, na prática aplicar um 

protocolo que não era acompanhado na sua ideologia pela maior parte dos responsáveis 

envolvidos. O trabalho, aqui, teria que ter sido começado inicialmente, na renovação e 

estruturação ideologia e cultural dos elementos envolvidos nos clubes e só depois a aplicação 

prática desta nova ideologia de trabalhar a formação de forma cooperativa. 

Dificuldades que não diminuíam a ambição de desenvolver um departamento de 

futebol juvenil digno do historial sénior do clube, onde era importante valorizar a formação e 

dotar o departamento de recursos humanos capazes, técnicos especializados, 

fisioterapeutas, diretores, colaboradores e acima de tudo de renascer o orgulho numa 

instituição ferida pela crise financeira.  

Pretendíamos, com o apoio da direção do clube, efetivar junto da Federação 

Portuguesa de Futebol a sua categoria como clube formador, e procuramos a diferenciação 

através da certificação do departamento de futebol juvenil pela mesma entidade. Processo 

que numa primeira fase permitiu obter uma avaliação externa e estabelecer o que se devia e 

poderia ser melhorado tendo em conta as diretrizes do órgão máximo do futebol nacional. 

Ajudou, ainda, a alertar a direção do clube de algumas necessidades evidentes, como a 

formação especializada dos treinadores, a percentagem orçamental do investimento na 

formação nas contas consolidadas do clube. A falta de infraestruturas nomeadamente 

espaços de treino e balneários, entre outros, foram os principais aspetos negativos 

apresentados pela entidade avaliadora, realçando por outro lado os esforços já realizados até 

então, como a criação de documentos de registo/avaliação/tipificação/controlo/consulta, etc. 

que orientavam todo o trabalho numa direção metodológica e pedagógica.  

Um dos principais objetivos do departamento de formação foi a formação de jogadores 

capazes de integrar a equipa sénior do clube. Objetivo alcançado com distinção, ao longo dos 

cinco anos de coordenação, com a colocação de treze atletas nos quadros competitivos da 

equipa sénior e que eram utilizados em competição. Construindo uma taxa ímpar no país, em 

campeonatos nacionais e apenas superado por clubes com equipas B.  

Independente da sua dimensão ou estatuto, torna-se importante que os clubes estejam 

estruturados e organizados a nível diretivo e dos seus projetos, entenda-se que com o 

processo de certificação as mudanças diretivas sejam possuidoras de aptidão perante 

condições válidas em dar continuidade ao projeto, com valores sociais e desportivos. 
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Figura 2 - Organograma da estrutura do Departamento de Futebol Juvenil 

 

Uma estrutura simples com o objetivo de altear a qualidade técnica e o nome do 

CLUBE no concelho, distrito e a nível nacional, potenciando vários jogadores para a equipa 

sénior. Facilitando o alcance de um rendimento ótimo sustentado e criando-se um canal de 

comunicação mais estreito entre direção, equipas técnicas, funcionários e atletas de todas as 

categorias.  

Concebendo assim, um projeto estruturado com o desafio da continuidade para a 

classe dirigente e que não terminasse no curto período de vigência de cada direção. 

Indagando fundamentalmente uma ideia na qual se acredita e confia, onde tudo se concretize 

em seu torno, olhando pela perspetiva de que seja fácil a integração de qualquer pessoa que 

chegue de novo e adere ao projeto e torna-se extremamente fácil transmitir-lhe o objetivo, o 

que se pretende e o que é relevante.  

 

1.2 - Coordenação Técnica 

Na fase inicial da formação é de vital importância oferecer às crianças e jovens uma 

atividade alegre e motivadora, nas fases de desenvolvimento seguintes é necessário que o 
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treinador avalie, reformule e melhore constantemente o seu desempenho, de forma a poder 

responder adequadamente às exigências desportivas do jovem talento para que no tempo da 

especialização, este a assuma consciente e decididamente.  

Com a grande dificuldade de saber se determinado indivíduo será um atleta de elite 

no futuro, sendo que esse grau de incerteza diminui se forem utilizados vários e diferentes 

parâmetros de observação e avaliação, desde os psicomotores, cognitivos, físicos, 

fisiológicos, antropométricos, maturacionais etc. Por outro lado, o processo de formação é 

longo e contínuo, as etapas e fases sensíveis terão de ser respeitadas pois o trabalho 

sistemático e específico será fundamental para o sucesso do atleta. 

“Um processo de treino que permita a manifestação da individualidade, às ideias de 

jogo apresentadas e emergentes, para se sentirem inseridos e motivados na construção da 

sua formação e na da equipa, na busca constante da excelência; um processo de treino que 

possibilite também, a focalização no jogador e na forma a que este possa ultrapassar as suas 

debilidades e potencie as suas competências. Formar jogadores pressupõe prepará-los para 

jogar em equipa. Assim sendo, nunca devemos descurar que a formação deve ser em equipa. 

Contudo, também não devemos, como acontece frequentemente, esquecer o jogador e a sua 

forma peculiar de se expressar. É ele que joga, que dá vida ao jogo, que interage, fazendo 

emergir um novo jogador e uma nova equipa. Como tal, temos que lhe dar a importância de 

que ele merece, que é toda.” Oliveira 2011 

Com base nessa ideia foram adotadas metodologias de treino e jogo, produzindo uma 

identidade do clube na qual a própria direção do clube se identificava. Concebendo uma 

estrutura com continuidade pedagógica e assente em princípios comuns a todas as equipas 

do clube.  

Acreditando nas mais variadas etapas evolutivas dos atletas, onde se comporta as 

suas próprias tarefas didáticas específicas e as suas próprias particularidades de 

desenvolvimento. A proporção de estímulo de treino e de aprendizagem devem-se regular em 

função das fases sensíveis do desenvolvimento. Com isso foi criado uma estrutura em 

pirâmide onde se procurou favorecer o desenvolvimento dos atletas sem ultrapassar qualquer 

epata de aprendizagem.  

No caso dos Traquinas (sub-9) e Petizes (sub-7), escalões que procuravam a 

descoberta e formação das bases do futebol, identificados por período de grandes mudanças 

evolutivas, um maior desenvolvimento e eficácia corporal, o surgimento da inteligência 

operativa. 
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Atletas que competiam em futebol de 5 contra equipas do município onde muitas das 

vezes o ambiente competitivo não era o mais favorável para atletas desta tenra idade, facto 

que levou o clube a suspender a participação das suas equipas nesta competição, passando 

a realizar ao longo do ano, convívios desportivos com outros clubes de fora do município. 

Estratégia que tinha como objetivos, cultivar e estimular a alegria de jogar futebol, incentivar 

as crianças a pensar e a decidir, conquistar a riqueza motora (diversidade de bolas, balizas, 

regras de jogo...) na procura de recriar um contexto de futebol de rua.  

Numa etapa seguinte, no escalão de benjamins procurava-se estimular a paixão pelo 

jogo e pela vitória, desenvolver as diferentes técnicas individuais, desenvolvimento da 

coordenação motora específica, (equilíbrio, relação corpo/bola, velocidade de reação) iniciar 

a adaptação a posições específicas, iniciar a aprendizagem de comportamentos táticos 

individuais e coletivos, escalão composto pelas equipas de Benjamins A (sub-11) e Benjamins 

B (sub-10) que competiam no campeonato distrital de futebol de 7, mas em séries diferentes. 

Não existindo nenhuma série competitiva especifica para cada ano muitas vezes levava-nos 

a opar por trocar as equipas de séries ao longo da época, na procura de que competissem 

com atletas da mesma idade.  

Desenvolvimento das bases do futebol, nas quais se incorporava o escalões de Infantis 

A(sub-13), grupo de atletas que jogavam pelo primeiro ano o futebol de 11, de realçar que a 

associação apenas realizava campeonatos para este escalão em futebol de 11 no qual 

competiam atletas, por opção, sub-13 e futebol de 7 onde a equipa de sub-12 fazia o seu 

transfere de escalão. Como forma de combater as dificuldades previsíveis no ano de mudança 

par ao futebol de 11, estrategicamente ao longo do ano essa equipa de sub-12 realizava jogos, 

extracompetição já no formato de futebol de 11 e os atletas mais evoluídos ao longo da época 

acompanhavam seletivamente a equipa dos sub-13 procurando o aumento dos espaços, o 

aumento de maior exigência ao nível das qualidades individuais e da organização da equipa  

Iniciados A (sub-15) Campeonato distrital divisão de honra, um procurava-se o 

aperfeiçoamento das bases do futebol na iniciação ao rendimento, num escalão onde as 

mudanças radicais, nos atletas, com a entrada da adolescência são por de mais evidentes. 

Período sensível para iniciar o desenvolvimento das capacidades condicionais era 

importantíssimo criar um período de aperfeiçoamento das bases, período possível na equipa 

de sub-14, que subiram à 1ª divisão distrital o que melhorou bastante o nível competitivo e de 

treino ao longo das épocas onde foi essencial  estimular a capacidade de resiliência, potenciar 

as diferentes técnicas individuais, desenvolver comportamentos táticos coletivos nos 

diferentes momentos do jogo, iniciar a definição da posição específica bem como desenvolver 

comportamentos táticos individuais.  
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Juvenis A (sub-17), idade do romance, grande instabilidade emocional, maturidade 

sexual/estabilização do crescimento, busca da identidade própria e da independência, maior 

cumplicidade com os colegas da mesma idade, desejo de afirmação/poder/valor físico, 

competiam na divisão de honra, com objetivo de desenvolver o rendimento no futebol, o clube 

procurava a subida de divisão desta equipa,  e permitindo alcançar os campeonatos nacionais, 

de forma a criar condições competitivas que favorecessem ainda mais o construir de uma 

estrutura mental sólida, o aperfeiçoar as diferentes técnicas individuais, o desenvolvimento de 

comportamentos táticos coletivos dos diferentes momentos do jogo e a definição de uma 

posição especifica com o aperfeiçoamento de comportamentos individuais tácitos contribuído 

com exercícios mais complexos em treino. 

Escalão que durante o período de coordenação não o consegui subir de divisão, 

também pela dificuldade criada pela estrutura da competição onde apenas uma equipa sobe 

a cada ano, mas consegui-o vencer uma taça da associação federativa. Estrategicamente foi 

criada a equipa de Sub-16, com o intuito de criar maiores bases nos atletas, equipa que 

começou por competir na 2ª divisão distrital mas consegui-o a subida ao Campeonato distrital 

1ª divisão, mantendo-se nos anos seguintes, ate porque não lhe era permitido, por lei, mais 

subidas enquanto a equipa A não ascendesse aos nacionais.  

No escalão de Juniores A (sub-19) que competiam no Campeonato Nacional de 

Juniores II Divisão o clube procurava os valores e comportamentos adultos, a estabilidade da 

identidade e social, e definição de objetivos desportivos. A equipa que ao longo do período 

em questão competiu sempre no campeonato nacional II divisão da categoria, demostrando 

um crescendo qualitativo ao longo dos anos, afirmando o clube como uma referência de 

sucesso nessa divisão campeonato. A este escalão focam associados os êxitos conseguidos 

com as subidas contantes de atletas à equipa sénior, mas também a preocupação em colocar 

em outros clubes os atletas que não obtinham essa oportunidade. O que levou a criação de 

ligações próximas com clubes que todos os anos procuravam preencher os seus planteis com 

atletas que terminavam a sua formação.  

A procura de uma estrutura capaz carregava uma avaliação constante das equipas 

técnicas e atletas, muitas vezes simplificada por programas informáticos específicos, mas na 

impossibilidade de aquisição de tais softwares a gestão técnica no departamento juvenil, 

desenvolveu um documento em formato Excel e Word que consentia de forma simples e 

maioritariamente automática, o preenchimento de dados considerados fundamentais. Como 

as convocatórias para as os jogos, os minutos de jogo de cada atleta e disciplina em jogo, 

avaliações continuas individuais*18 sobre a capacidade de cada jogador, como: Princípios 

                                                           
18 Em anexo nº 17 
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específicos do jogo ofensivo: (Progressão, Cobertura Ofensiva, Mobilidade e Espaço); 

Princípios específicos do jogo defensivo: (Contenção, Cobertura Defensiva, Equilíbrio, 

Concentração); Ações Técnico /Táticas individuais ofensivas, (Receção e Controlo de Bola, 

O Passe de precisão e velocidade execução, Remate de longa distância, Drible em 

aceleração…); entre outros parâmetros. Dados que eram semanalmente atualizados por 

todas as equipas técnicas na plataforma Dropbox permitindo um acesso contante e sempre 

que necessário.  

As Equipas técnicas passaram ainda, a estarem sujeitas à elaboração de relatórios 

mensais*19, onde se pretendia apontar, as Dificuldades Técnico Pedagógicas do Mesociclo: 

(metodologia do treino, “transfere” para o jogo); Enquadramento da equipa nos Objetivos 

Propostos; Principais dificuldades sentidas pela Equipa (dificuldades técnicas e táticas 

individuais e coletivas); Grau de motivação da Equipa (presenças nos treinos, atitude, etc…), 

entre outras sugestões que se achou pertinentes. O que ajudou, nas reuniões técnicas 

trimestrais à discussão positiva do modelo de treino e jogo adotados fazendo-os evoluir num 

empreendimento de criação de uma identidade.  

Reuniões que serviam para a avaliação das unidades de treino, para a elaboração de 

exercícios padrão para as equipas, para troca de opiniões sobre atletas o que transmitiu a 

cada treinador um conhecimento bastante profundo de todas as equipas do departamento, 

concebendo um grupo muito coeso e simplificador nas dificuldades técnicas encontradas suas 

equipas.  

A seleção de atletas passou a obedecer a algumas linhas orientadoras pré-

estabelecidas a cada uma das equipas. Princípios que estabeleciam a possibilidade de atletas 

poderem integrar uma equipa composta de atletas mais velhos, desde que demostrassem um 

nível de desenvolvimento desportivo que o justificasse oferecendo-lhe a possibilidade de 

permanecer no meio de atletas que lhe permitissem um processo que surge de forma 

imperativa na formação do jogador para que a sua evolução seja de acordo com as suas 

capacidades e com um enquadramento ao nível do treino, do jogo, para que dessa forma a 

sua formação mantenha uma crescente evolução. Um ato que era debatido pela coordenação 

junto da equipa técnica e posteriormente com o encarregado de educação.  

Uma seleção efetuada no final de cada época, com treinos abertos a atletas de outros 

clubes dando-lhes a oportunidade de demostrar o seu valor e serem selecionados. Treinos 

                                                           
19 Em anexo nº 18 
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divulgados a nível do município através cartazes de rua e em seguida nas das redes sociais 

do clube.   

Com as melhorias que o departamento queria criar, posteriormente foi criado um 

departamento de prospeção que ao longo da época ia identificando atletas nas equipas do 

concelho e redondezas que demostrassem valor desportivo para integrar os quadros do clube. 

Onde após a sua identificação, era inserido numa base de dados para nova observação e 

seguidamente um contacto com os encarregados de educação. Apetrechando os referidos 

treinos abertos, na sua grande maioria, com atletas já identificados por esse departamento, 

com a possibilidade de dados concretos, transmitidos pelo coordenador a cada equipa técnica 

criando condições de uma seleção de atletas mais fiável.  

 

1.2.1 Monitor / Tutor de Estágio Pedagógico 

A formação inicial é uma das principais etapas do desenvolvimento pessoal e 

profissional do treinador, num processo que não seja apenas no desenvolvimento profissional, 

mas também a um desenvolvimento pessoal. Mostrando-se muito valiosas as aprendizagens 

científico-pedagógicas, mas igualmente importantes as aprendizagens sociais e afetivas, de 

compreensão, organização, gestão, partilha e entreajuda que se devem estabelecer numa 

equipa técnica que busca o mesmo objetivo, envolvendo-se com todos os intervenientes da 

comunidade do clube.  

Uma função encarada como um ato capaz de propiciar um ambiente estimulador e 

formativo. Com uma finalidade que se prende com o desenvolvimento socioprofissional do 

supervisionado, já que se reporta ao apoio do respetivo desenvolvimento, recorrendo para tal 

a feedbacks, a diálogos, a apoios e encorajamentos, a sugestões e esclarecimentos. Uma 

focagem que acredito que se deve centrar na reflexão sobre a ação, sem nunca perder a 

dimensão do trabalho colaborativo. Deixando autonomia para as tomadas de decisão.   

No âmbito da pedagogia, a captação de informações determinantes acerca do treino 

proporciona a deteção de modelos de atuação, que permitem a aplicação de metodologias 

mais eficientes e estratégias de trabalho mais produtivas. Debatidas no sentido de permitir 

uma melhor compreensão dos princípios estruturais e funcionais, identificação dos critérios 

de eficácia do rendimento individual do atleta e equipa, bem como a adequação dos modelos 

de ensino que regulam e orientam a prestação do treinador. 

A presentação do Programa Nacional de Formação de Treinadores (PNFT) veio criar 

um novo paradigma para a formação dos treinadores em Portugal e consequente obtenção 
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da cédula de treinador de desporto, onde o Estágio é uma parte integrante do Curso de 

Treinadores, surgindo como elemento essencial para a sua necessária homologação, 

juntando-se aos referenciais de formação geral e específica.  

Programa que deseja favorecer o sucesso do estágio, a relação que se estabelece 

entre o Treinador Estagiário e o Tutor. Sendo preponderante o empenho e dedicação da 

riqueza da comunicação que se estabelecer com o estagiário, dependendo a qualidade do 

estágio e a dimensão dos benefícios que o Treinador Estagiário pode retirar dele. Foram os 

casos dos treinadores estagiários pertencentes aos cursos de treinadores de Grau I e Grau II 

das associações de futebol de Vila Real e de Braga. Foram ainda alvo de observação alunos 

o Instituto Universitário da Maia - ISMAI, que realizaram estágio pedagógico no âmbito do 

mestrado em Ciências da Educação Física e Desporto, com a especialização em Treino 

Desportivo.   

Por fim executei ainda a observação pedagógica junto dos alunos do curso de 

Professores de Educação Física, da Escola Superior de Estudos de Fafe. Alunos que optavam 

pela vertente de futebol para a realização do seu estágio final de curso. Esta função, de 

observador/ monitor/ Tutor de estágio atualmente é valorizada pelo instituto Português da 

Juventude, sendo validada para a obtenção de créditos para a renovação das cédulas de 

treinador de desporto. 

 

1.3 - Treinador de futebol  

A decisão de ser treinador de futebol ficou sobre tudo, vinculada à paixão existente 

pela modalidade, adquirida como praticante desde muito novo, desde o futebol de rua aos 

campos de futebol do distrito, partilhando a formação como atleta federado na modalidade 

pelo clube da minha freguesia, G.D.C.R. de Golães e a Associação Desportiva de Fafe até 

ingressar na universidade que conjuntamente com uma lesão física, levou ao abandono do 

“plano” da carreira de jogador. 

Quando abordamos treinadores de formação, Pacheco (2001), afirma “formar jovens 

no Desporto é uma atividade pedagógica, aliciante e atrativa, que exige de todos os que a 

dirigem, uma qualificação adequada e um elevado sentido de responsabilidade para com o 

praticante, o sistema desportivo e a sociedade”. 

Mostrando-se uma atividade cada vez mais exigente e complexa, num contexto onde 

se atribui um papel fundamental ao treinador em duas dimensões fundamentais do 

desenvolvimento dos jovens praticantes, no desenvolvimento do conhecimento do jogo e na 

formação pessoal, reconhecendo-se que o treinador deve ser encarado como algo mais que 
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um simples técnico que prescreve exercícios, mas também um educador que desempenha 

funções de pedagogo e de agente transmissor de valores éticos e sociais. 

Acresce assim a importância do treinador: além de ser um técnico, é igualmente um 

educador e um líder, que interfere na formação global do atleta. Segundo um estudo 

apresentado por Cassidy, Jones e Potrac (2008), e onde duzentos atletas foram questionados 

sobre as características, que na opinião deles, descrevem um “bom” treinador, recolheram-se 

as seguintes características:  Paciente, Experiente, Bom Comunicador, Conhecedor das 

Habilidades, Motivador, Sentido de Humor, Gestor de Pessoas, Organizado, Capacidade para 

Ensinar, Bom Ouvinte, Bom Gestor do Tempo, entre outras 

Na conjuntura atual, a própria sociedade reconhece este papel fundamental na 

formação integral dos mais jovens por parte dos treinadores, através do desenvolvimento de 

condicionalismos legais que procuram limitar a intervenção na prática pedagógica a 

treinadores com conhecimentos e competências para tal. Tendo os organismos que tutelam 

a modalidade a criado o Programa Nacional de Formação de Treinadores. No qual se 

encontram definidos, quatro graus de formação com responsabilidades e competências 

próprias de acordo com a população alvo do treinado.  

Figura 3 - Graus de Formação de Treinadores de Futebol 

Graus, obtidos através de cursos de treinadores ou equivalências académicas e 

experiência profissional. A par desta evolução legislativa surge a influência de novas 
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metodologias de ensino e de treino, que exigem, por parte do treinador, uma constante 

atualização do conhecimento científico e pessoal, e o desenvolvimento de novas 

competências que lhe permitam adequar o seu processo de intervenção na prática. 

Subjugando os treinadores a formação continua para efeitos de renovação da cédula de 

treinador de desporto, exigindo que o/a treinador/a comprove a realização de um conjunto de 

ações de formação realizadas ao longo do período de 5 anos de validade da Cédula 

Profissional. 

Torna-se fundamental assumir que a prática desportiva por parte do jovem atleta, deve 

estar associada a uma forte componente de desenvolvimento desportivo e pessoal, uma 

realidade possível apenas se o principal agente formador possuir competências e 

conhecimentos que lhe admitam promover a formação integral do Homem desportista.  

Características visíveis mesmo em patamares de competição desportiva 

acrescentando, Julian Bertazzo Tobar, 2018, “um profundo conhecimento do jogo, de “táticas, 

estratégia, liderança, motivação, gestão com jogadores, imprensa e adeptos, etc. podemos 

depreender uma ideia generalista das competências que o treinador moderno deve ter. No 

entanto, o autor acrescenta ainda para que o treinador seja de excelência “…ele também 

deverá saber como aplicar as suas ideias na prática…” como transmitirá a sua visão do jogo, 

sendo o grande fator de sucesso nas suas interações com os membros da equipa. 

Figura 4 - Cronologia da atividade como Treinador de Futebol 

 

Época Desportiva Clube / SAD Escalão Campeonato 

Treinador Principal 

2018 – 2019  A.D. Fafe, SAD Séniores Campeonato Nacional de Séniores 

2017 – 2018  A.D. Fafe, SAD Séniores Campeonato Nacional de Séniores 

2016 – 2017  A.D. Fafe Juniores, SUB 19 Camp. Nacional de Juniores II Div. 

2015 – 2016  A.D. Fafe Juniores, SUB 19 Camp. Nacional de Juniores II Div. 

2014 – 2015  A.D. Fafe Juniores, SUB 19 Camp. Nacional de Juniores II Div. 

2013 – 2014  A.D. Fafe Juniores, SUB 19 Camp. Nacional de Juniores II Div. 

2012 – 2013  A.D. Fafe Juniores, SUB 19 Camp. Nacional de Juniores II Div. 

Treinador Adjunto 

2008 – 2009  A.D. Fafe Juniores, SUB 19 Camp. Nacional de Juniores II Div. 

2007 – 2008 A.D. Fafe Juniores, SUB 19 Divisão de Honra A.F. Braga  

2006 – 2007  A.D. Fafe Juniores, SUB 19 Divisão de Honra A.F. Braga 
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1.3.1 - Treinador adjunto da Equipa Sub-19 

De Agosto de 2006 a Setembro de 2009 

A caminhada como técnico no futebol, teve início como adjunto no escalão de Sub-19 

na Associação Desportiva de Fafe. 

Equipa que disputava, à vários anos consecutivos, a divisão de honra da associação 

de futebol de Braga. Como era a minha primeira experiência, importa referir a pessoa que 

mais influência teve e na minha forma de estar no desporto, foi treinador principal da equipa, 

Homem natural dos países de leste, Bulgária, senhor de uma educação enorme e detentor de 

uma disciplina de trabalho muito forte, rígida até. Características que ainda hoje me revejo a 

quando da minha forma de estar no futebol.  

Época de 2006 – 2007 – foi um ano especial porque para além de tudo o que envolve 

a tática do futebol, estava a trabalhar com um treinador profissional no clube, mas que também 

porque era a primeira vez a trabalhar com atletas da formação, onde a disciplina de treino e 

competição não eram as melhores. Hábitos dos atletas que causavam algumas barreiras na 

aceitação de regras e exigências. Problemas que chegavam aos encarregados de educação 

que criavam instabilidade por considerarem exagero a forma de trabalhar que era imposta.  

Para além das questões técnicas, táticas, físicas e emocionais, o encontrar um meio 

termo entre o profissionalismo e o amadorismo, para se conseguir trabalhar da melhor forma 

para todos, penso que a maior valia deste ano foi o quebrar barreiras do que transferia da 

universidade para a adaptação à realidade encontrada no clube. O colocar em prática todo o 

que ia planeado, observando o resultado e adaptando as ideias aos resultados que ia obtendo. 

Foi um ano bastante positivo, mesmo a nível de resultados, ficamos perto de atingir a subida 

aos nacionais da categoria e nas meias finais da taça da A.F. Braga  

Época de 2007 – 2008 – Após um ano de aprendizagem, já familiarizado com o clube, 

competição, e com o próprio treinador principal tudo foi mais fácil, a própria cultura de 

exigência já estava enraizada e foi criada uma ambição enorme nos atletas. A forma de estar 

em treino e jogo já eram uma imagem que o próprio clube queira incutir, de forma a poder tirar 

mais partido dos atletas da formação par a sua equipa sénior. Foi um ano quase perfeito para 

a equipa, em ano de festejo do 50º aniversário do clube a equipa consegui-o título de campeã 

de série e com isso ter a possibilidade de disputar em campo neutro, o título distrital e 

consequente subida aos campeonatos nacionais, jogo de grande tenção emocional onde se 

sentiu a verdadeira pressão do não poder errar. Obrigando um grande trabalho psicológico 

para este jogo que permitiu conquistar o título que há muitos anos o clube desejava como 

forma de dar mais competitividade aos seus atletas num patamar de competição superior.  
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Época de 2008 – 2009 – Após a subida de divisão veio o campeonato nacional de 

juniores, campeonato com maior exigência, mas também maior visibilidade. O que permitiu 

melhorar a equipa com atletas de fora do município que ingressaram no clube com o intuito 

de se poderem mostrar. A nossa forma de trabalhar manteve-se, o sucesso que obtivemos na 

época anterior permitia acreditar numa época em que fosse possível alcançar a manutenção 

num campeonato muito mais exigente. E assim foi, a equipa obteve a sua manutenção num 

campeonato em que desciam 2 equipas das 12 que o disputavam. 

A experiência de adjunto, numa fase inicial da minha experiência no futebol foi muito 

positivo. Essa função permitiu-me colocar me prática alguns conhecimentos teóricos, mas 

sem a responsabilidade total sobre as decisões, sem a exposição que o futebol tem, 

conseguindo ainda compreender, por exemplo, a forma de estar perante os dirigentes e os 

encarregados de educação. O trabalhar sobre a supervisão de um treinador mais experiente, 

com muitos anos de futebol quer como treinador quer como jogador profissional ajudou ainda 

a entender melhor os comportamentos sociais de um plantel, a gerir a ansiedade nos 

resultados controlando melhor as emoções. Como treinador muito jovem, sentimentos como 

a frustração de algo não dar certo por vezes não é fácil de gerir, atiramos as culpas a outros, 

neste caso os atletas. trabalhar com um líder com muita experiência foi muito positivo, pois 

ajudou-me a superar e a moldar os meus comportamentos, principalmente no primeiro ano. É 

interessante verificar a esta distância, a influência que teve na minha forma de estar em treino, 

a ideia de trabalho, na forma intensa e com uma grande disciplina de exigência é uma herança 

que ficou. Apesar de, atualmente, ter uma ideia muito diferente das metodologias e modelos 

de treino e jogo, a forma mais austera como atuo tem muito a haver com a influência adquirida 

neste período que estive na função de treinador adjunto.  

No último ano, penso ter sido o ano em que mais responsabilidades tive, num 

campeonato mais exigente, que fez de mim melhor profissional e fez surgir um lado mais 

critico sobre o nosso trabalho. Isto porque íamos encontrando dificuldades diferentes do ano 

anterior, como as deslocações para os jogos, que se tornaram muito longas. Levando a criar, 

novas estratégias na alimentação, a alteração do microciclo de trabalho, o aquecimento para 

os jogos. De forma a minimizar as consequências de viagens, com algumas horas em 

transportes, que não ofereciam as melhores condições. Felizmente foi-me dada essa 

liberdade de trabalho e decisão, o que fez-me sentir com mais autonomia e responsabilidade 

nas tarefas.  

Esta função, acabou por ser interrompida no final da época com a minha colocação, 

como professor, na região autónoma da madeira.  
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1.3.2 - Treinador Principal da Equipa Sub-19 

De Agosto de 2012 a Setembro de 2017 

 

Escalão do clube que disputava o Campeonato Nacional de Juniores II Divisão. 

Campeonato que se divide em duas Fases, a primeira com o intuito de encontrar os dois 

clubes mais bem classificados de cada uma das séries que disputam o acesso à subida de 

divisão. E os restantes oito que lutaram pela manutenção nos campeonatos nacionais onde 

50% das equipas descem. Originado uma grande competitividade ao longo da época. O que 

não evitava que a regra do pagamento de mensalidades por parte dos atletas se mantivesse.  

Competitividade que exigia bastante a um grupo de trabalho, o que levou a tomar a 

iniciativa de aumentar uma unidade de treino por semana ao que habitualmente o clube 

dispunha. Passando este escalão a trabalhar 4 unidades de treino por semana mais o jogo. 

O que culturalmente criou algum impacto no seio dos encarregados de educação que 

achavam uma “loucura”, sem esquecer que apenas tinha disponível o campo para treinos às 

20H, em meio campo, uma vez que dividiam o campo de treinos com outros escalões. 

Estudantes em anos de escolaridade como são o 11º e 12º anos de escolaridade e alguns no 

primeiro ano de Universidade. Chegavam a casa para jantar por volta das 22h e ainda tinham 

de se organizar nos estudos, com a preparação para os exames nacionais. Cenário que 

piorava porque a federação portuguesa de futebol ainda assim, marcava jogos para meio da 

semana. Jogos em que nos vimos privados de alguns atletas e treinadores que estudavam ou 

trabalhavam nesses dias.  

Outra dificuldade do clube neste escalão é os atletas que ingressam nas 

universidades, tendo os mesmo de optar por deixar o clube ou até a modalidade. A realidade 

financeira do clube levava a construir as suas equipas de formação, essencialmente de atletas 

do próprio concelho, não lhe sendo possível, como em algumas equipas deste campeonato, 

contratar jogadores de fora mesmo, que necessitem de habitação ou mesmo transporte para 

os treinos.  

De salientar que este escalão Sub-19 (Juniores A), na Associação desportiva de Fafe 

tem apenas uma equipa, onde engloba os atletas de Sub-18 e sub-19, ciando um grupo com 

atletas com diferenças evidentes no seu desenvolvimento atlético e competitivo. Diferenças 

em relação a outras equipas que se tentavam combater por exemplo, com a aplicação de um 
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plano de exercícios20 a executar durante as suas férias, de forma a podermos acelerar 

processos físicos e prevenir lesões.  

Época de 2012/2013 – Ano de aprendizagem e de muitas dificuldades. O clube, ano 

anterior, conquistou a manutenção na última jornada com um grupo de atletas de segundo 

ano. O que significava que no ano seguinte teriam de contruir uma nova equipa com base em 

atletas que provinham do escalão de Sub-17, uma transição de escalão que por si só cria 

dificuldades, acrescentando que esse mesmo escalão não disputava campeonatos nacionais, 

mas sim a divisão de honra da Associação de Futebol de Braga. Espelho disso era a o facto 

de apenas 3 atletas do plantel terem feito parte da equipa do ano anterior e terem jogado no 

campeonato nacional. O que fazia prever muitas dificuldades para a equipa neste ano.   

Aliado à inexperiência destes atletas estava também a minha inexperiência como 

técnico principal. No entanto, contava com o conhecimento desta competição, pelas 

experiências que tinha adquirido como treinador adjunto neste mesmo campeonato, em 

épocas anteriores.  Um contexto que ficou bem vincado na primeira fase do campeonato, onde 

apenas foram conquistadas duas vitorias e cinco empates, 11 derrotas, com um diferencial de 

golos negativo de mais 17 golos sofridos. Obrigando a uma gestão de emoções, procurando 

focar os atletas para o trabalho que estavam a realizar e não deixar que desacreditassem, no 

que lhes era proposto para a fase seguinte do campeonato.  

Na fase de manutenção cada equipa iniciava com os mesmos pontos que terminou a 

primeira fase, o que colocava a equipa no último lugar da tabela classificativa e já com alguns 

pontos de atraso em relação aos lugares de manutenção.  

No entanto, o acreditar no trabalho elaborado e na evolução de cada atleta e equipa, 

pois cada vez mais a equipa conseguia equilibrar e disputar os seus jogos. Essa evolução 

teve os seus resultados na fase de manutenção onde em menos jogos que na primeira fase, 

o grupo de trabalho conquistou mais do dobro dos pontos, atingindo um diferencial de golos 

positivo de 5 golos. Granjeando o prémio justo da manutenção no campeonato nacional.  

Culminando com a integração, na época seguinte, do capitão desta equipa na equipa sénior 

do clube.    

Época de 2013/2014 – Após uma época tão difícil, mas gratificante, onde os atletas e 

equipa técnica, adquiriram experiência e competência, a nova época iniciava com um plantel 

do qual faziam parte cerca de metade dos atletas do ano anterior. O que facilitava e muito o 

trabalho da equipa técnica. Tornando-se mais fluída a comunicação com os atletas, já que a 

                                                           
20 Em anexo nº 29 
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maioria conhecia os princípios desejados, a forma de estar da equipa técnica e o campeonato, 

tendo obtido capacidade de encaminhar os novos atletas para as atitudes e comportamentos 

que o campeonato e o próprio clube exigiam neste escalão. Fatores que foram facilitadores 

na conquista de resultados no campeonato, na primeira fase do campeonato a equipa bateu-

se até à última jornada por um lugar de acesso à fase de subida. No entanto, terminou 

relegada para a fase de manutenção, criando um grande desanimo entre todo o grupo de 

trabalho que acreditava que poderia ter conquistado a fase de subida.  

Desalento que trouxe alguns problemas no plantel, onde atletas ambiciosos 

desacreditaram até na possibilidade de carreiras no futebol. Pela visibilidade desportiva que 

teriam se pudessem disputar jogos com as melhores equipas do campeonato ou até 

conquistado a subida histórica de divisão. Ultrapassar essa fase foi sem duvida um grande 

desafio, para os atletas e para mim, onde foi necessário encontrar formas de motivação para 

estes atletas que se viam numa situação teoricamente confortável no campeonato, pois 

iniciavam a fase de manutenção com alguns pontos de avanço aos lugares de descida, mas 

sem a ambição de poderem lutar pela subida de divisão. 

Foi então que junto da estrutura profissional do clube, foi solicitado que ajudassem 

nesse sentido, procurando convocar alguns atletas aos treinos da equipa sénior, fazendo-os 

ver que o clube estava atento e esperava algo deles. Sempre com a consciencialização de 

que ainda existiam responsabilidades competitivas.  

Com isso, foram chamados para treinos, à equipa de sub-19, atletas da equipa de sub-

17 que assim gozaram a possibilidade de ganhar alguma experiência e pela entrega que 

traziam aos treinos conseguimos manter os níveis de concentração necessários aos restantes 

atletas. Atletas de sub-17 conquistaram a possibilidade de entrarem nos jogos oficiais.  

Uma fase de manutenção que acabou por ser tranquila na obtenção dos resultados 

levando a equipa a obter um honroso segundo lugar. E consequência do seu trabalho viu ser 

integrados para a época seguinte, 3 atletas na equipa de futebol profissional.  

Época de 2014/2015 – Época que começou a ser planeada na fase final da época que 

havia terminado, com a integração de muitos destes atletas nos treinos e jogos do 

campeonato que iriam disputar nesta época desportiva. Existia a noção que como o clube não 

tinha a possibilidade de ter uma equipa de Sub-18 seria um iniciar de um novo ciclo, o plantel 

tinha de ter novamente muitos atletas de primeiro ano.  

E o sucesso da estratégia implementada na época anterior confirmou-se logo na 

primeira fase desta época, onde mesmo sendo um grupo mais jovem que as restantes 
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equipas, consegui-o conquistar pontos que lhes permitiu realizar uma primeira fase quase ao 

nível da época anterior. Demostrando uma maturidade em jogo que não era normal para um 

grupo de trabalho composto com muitos atletas de primeiro ano de juniores A.  

A evolução da equipa manteve-se na segunda fase, onde a equipa consegui-o 

continuar a melhorar a sua performance e conquistar os objetivos que lhe iam sendo 

colocados. Grupo de trabalho que testava também toda a equipa técnica, apresentando 

vontade de querer mais, mostrando ambição, exigiam uma constante abordagem aos 

conteúdos programados para cada treino. Um grupo de trabalho que dava garantias de o 

clube poder aspirar a algo mais numa época seguinte.  

Mais um ano em que vimos integrados na equipa sénior 3 atletas e ainda mais um que 

tinha feito parte dos quadros da equipa de Juniores A da época anterior e que depois de um 

ano a jogar fora do clube voltou para ingressar na equipa profissional.  

Época de 2015/2016 – Com as garantias que o grupo de atletas deu no ano anterior, 

o clube sentiu a necessidade de oferecer mais algumas condições que permitissem alcançar 

o que até aqui nos tinha fugido por pouco, pelo menos a fase de subida de divisão. Assim, 

foram abolidas as mensalidades que os atletas deste escalão estavam sujeitos até então. 

Valorização do clube a este escalão que tinha conseguido afirmar-se no campeonato nacional 

da II divisão. Afirmação que se acredita ter feito com que atletas de outros concelhos olhassem 

para o clube com outros olhos e vissem nele uma oportunidade de dar seguimento à sua 

carreira.  

Com isso a equipa que no ano anterior tinha demostrado grande valor, viu-se reforçada 

com mais alguns elementos que chegavam com o intuito de complementar um plantel de 

quem se esperava bons resultados. Criando desde logo alguma pressão competitiva benéfica 

também para o desenvolvimento atlético.  

Uma aposta que se mostrou benéfica, a equipa concedeu apenas 4 derrotas na 

primeira fase, com a segunda melhor defesa do campeonato e um dos melhores ataques 

consegui-o o acesso à fase de subida à 1ª divisão nacional. Com jogos de grande 

personalidade, onde era evidente a capacidade de transfere do que faziam em treino, para o 

jogo.   

Após a conquista do acesso à fase de subida, a equipa manteve a sua postura, viveu 

novas realidades, pois nessa fase encontravam-se as melhores equipas, com clubes 

profissionais e iriamos colocar à prova o que tínhamos trabalhado até então.  
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Como treinador foi uma nova experiência, a preparação da viagem aos açores, desde 

a sua logística ao lidar com a parte emocional de um grupo de trabalho que não estava 

habituado a estas viagens. Mais de metade do grupo de trabalho não tinha andado de avião. 

Conciliar esta parte emotiva com a parte competitiva nestas idades foi um desafio.  

Aqui surgiu das experiências mais difíceis como treinador, e homem, que decide a 

convocatória para o jogo. Existia um limite de atletas para a viagem, e por muito que 

estivéssemos focados na competição nestas idades e tendo em conta o contexto social dos 

nossos atletas, esta viagem era especial para todos. Senti que para eles esta viagem era o 

verdadeiro prémio para o que conquistaram na primeira fase do campeonato. E recai-a sobre 

o treinador a decisão final de quem ia e quem ficava. Foram muitas as horas de debate junto 

dos adjuntos para decidir quem iria para um jogo tão especial. Não conseguimos dissociar a 

questão de competição com a de “solidariedade” e ainda hoje existe a sensação positiva 

relativamente às decisões tomadas. Mas foi doloroso comunicar a alguns elementos que 

pertenciam ao grupo de trabalho que não poderiam acompanhar os restantes numa viagem 

que era uma oportunidade única para alguns.  

No que à competição diz respeito, conseguimos uma fase final muito boa, acima das 

espectativas, estivemos muito perto de conquistar a subida de divisão, inédito na história do 

clube. Tendo a mesma escapado apenas pela diferença de golos marcados e golos sofridos 

com outra equipa que tinha os mesmos pontos.  

Ficou um dissabor amargo por sentirmos que existiram atos fora do futebol jogado, 

que nos impediram de tal conquista. Mas ficou a fantástica experiência que permitiu a que, 

mesmo com a subida da equipa sénior às ligas profissionais, mais dois atletas deste escalão 

incorporassem o plantel no ano seguinte.   

Época de 2016/2017 – Uma época que iniciava com alguma espectativa, pelo sucesso 

obtido na época anterior, ficava a incerteza se teria sido um sucesso esporádico ou se teria 

sido criada a estrutura necessária para manter uma evolução demostrada até então.  

Com a subida da equipa sénior a competições profissionais, II liga, o clube adquiria 

outra visibilidade e com isso também se exigia um pouco mais da formação do clube. No 

entanto, as condições de treino no clube degradaram-se muito, pelas obras que o estádio 

sofria no decorrer das competições. Teve-se de encontrar soluções, estratégias, para o plantel 

não procurar desculpas e não utilizar as dificuldades de infraestruturas a quando de outras 

dificuldades competitivas, normais de uma equipa de futebol.  
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Trabalhar essa questão com antecedência criou um grupo de jovens que enfrentou 

todas as dificuldades como poucos o fariam, a exemplo, existiram atletas a fazer crioterapia 

às 21:30 em bidões de gelo ao ar livre, em pleno inverno. Só um espírito de compromisso 

muito grande o permitiu. Espírito esse, que no campeonato se traduzi-o em sucesso, pois a 

equipa foi Campeã de série, o que lhe permitiu disputar de novo a fase de subida de divisão. 

Título que ainda que seja de série, é o único título de nível nacional que o clube tem na sua 

formação.  

No entanto, a fase de subida não foi bem conseguida, a equipa não conseguiu vencer 

qualquer jogo, apesar de os conseguir disputar de forma equilibrada todos os jogos, acabava 

por perder em pormenores, contra equipas muito bem preparadas. 

Foi uma fase complicada, porque depois de um êxito único no clube, já se sofriam 

pressões sociais, exigindo ainda mais. Com os resultados a não serem o desejado os atletas 

começaram a acusar uma pressão que não era habitual no clube. Existiram casos de atletas 

desesperados porque não conseguiam jogar, não compreendiam porque as pessoas tinham 

esquecido o que tinham feito até então. Foi sem dúvida uma grande aprendizagem para todos, 

a ambição não pode ser confundida com a falta de humildade.  

Deste grupo de trabalho foram selecionados mais dois atletas que ingressaram no 

plantel sénior, onde essa experiência de pressão lhes seria bastante benéfica para ultrapassar 

algumas das dificuldades naturais de subida de escalão.  

Época de 2017/2018 – Por opção própria existia o objetivo mínimo de ser atingida 

novamente a fase de subida e com a pré-época delineada e com os êxitos nos jogos de 

preparação ficou a ideia que era um plantel que me dava essas garantias.  

No entanto, após a primeira jornada, fui convidado pela Direção do Clube e SAD a 

comandar a equipa sénior do clube. Convite que pela ambição e determinação aceitei, o que 

não me impediu de seguir e ajudar, indiretamente, estes atletas que tinham sido selecionados 

por mim para um projeto e não me sentia bem em os abandonar, assim, de um momento para 

o outro.  

Todas as épocas têm as suas histórias que transmitem e preenchem de recursos para 

ultrapassar alguns cenários típicos desta modalidade desportiva coletiva, mas nunca todos os 

cenários. Aprendi que enquanto trabalhar com a gestão de seres humanos tenho de 

principalmente estar preparado para me adaptar às mais variadas situações que a 

especificidade humana nos proporciona.  
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Enquanto treinador deste escalão, devo referir as duas maiores dificuldades que 

enfrentei em todas as épocas, a seleção de atletas que fariam parte do plantel durante a época 

e a frustração dos que não atingiam o objetivo de serem contratados para a equipa Sénior. 

Dispensar atletas com mais de dez anos nos quadros do clube, que chegando a este 

patamar não mostravam a capacidade necessária para esta competição, causava grande 

impacto em mim, no atleta, no encarregado de educação e no próprio clube que sentia que 

não estava a trabalhar bem para chegarem a existir casos deste género. Por mais bases 

técnico-táticas fossem expostas para justificar a não continuidade do atleta nunca eram 

decisões de “ânimo leve”. Foram dezenas de atletas que todos os anos passavam por um 

diálogo individualizado em que expunha as razões para a sua dispensa. Na sua grande 

maioria conversas com o encarregado de educação presentes, de forma a ajudar a lidar com 

a frustração e ainda tentar que esse sentimento não se virasse contra o clube que tinha 

representado importantes da sua infância e juventude.  

A responsabilidade da seleção no final de cada época de quem seria ou não 

selecionado para a equipa sénior, não era minha, mas era sim, a de ajudar os atletas a gerir 

a ansiedade que iam acumulando com o chegar do final de cada época. E se num primeiro 

ano me senti perdido e com dificuldade para o fazer, pois no próprio clube não tinha uma 

estratégia de planeamento que nos permitisse ter algumas linhas orientadoras, como o 

assinalar os possíveis atletas com capacidade para ingressarem na equipa sénior, nos anos 

seguintes consegui com que fossem criadas essas linhas essas diretrizes, isto porquê poderia 

ter uma ideia que não fosse de acordo com a ideia do clube ou do treinador da equipa sénior. 

Linhas que permitiram que fosse orientando ao longo da época os atletas para possíveis 

cenários sendo, sempre, o mais sincero possível com eles tendo como princípio ético de 

nunca criando ilusões nem cenários de negativos.  

 

1.4 - Diretor de Futebol Sénior  

Época de 2014-2015 

 Um cargo proposto já com a época iniciada, restringindo desde logo uma das principais 

funções do cargo, a construção do plantel. No entanto, foi a construção de um bom grupo de 

trabalho que se tornou um dos principais objetivos estabelecidos.  

 A gestão dos recursos humanos era o foco, tentando a melhor a integração possível 

de cada jogador, fazendo-o sentir-se confortável no clube, evitando o seu isolamento e com 

isso uma quebra de rendimento, procurando ser um suporte para alguns dos seus problemas 

ao longo da época. Sendo muitas vezes um mediador de conflitos entre os atletas e até com 
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o treinador, com a preocupação de não beliscar a liderança do mesmo. Sendo para tal 

necessário estabelecer regras de comportamento e atitudes. 

 O lidar com a imprensa foi uma das novidades deste cargo, gerir as conferências de 

imprensa antes e depois dos jogos, bem como a informação que se pretendia que chegasse 

aos nossos adeptos, foram um cuidado constante. De forma a podermos manter uma 

estabilidade entre a relação da equipa e adeptos. Num ano muito difícil economicamente no 

clube. Com casos graves, de dificuldades financeiras que dificultavam estas duas funções, a 

de gestão de recursos humanos bem como o controle da informação.  

 A responsabilidade de supervisionar a organização dos jogos realizados como 

visitado, bem como as viagens para os jogos foram responsabilidades que me incutiram, 

tentado ser o mais profissional possível face às restrições financeira existentes. O que 

levaram à procura de patrocínios para os almoços e lanches a disponibilizar à equipa nos dias 

de jogo. Uma responsabilidade que obrigou a entender a especificidade do Direito aplicado 

ao Futebol, estudando regulamentos de provas da federação portuguesa de futebol bem como 

os seus regulamentos disciplinares e etc…  

Entender como ser um apoio à equipa técnica, era uma preocupação contante, 

procurando ser alguém que unisse as pessoas perante as adversidades que iam existindo, 

ser uma ponte de entendimento com a direção do clube. Que se mostrava muitas vezes 

incompreensível perante alguns problemas mesmo não conseguindo ser cumpridora com os 

contratos estabelecidos no início da época.  

Devo expressar que como ser humano, foi a experiência que mais me fez crescer e 

observar o futebol com outros olhos e outras prioridades. Assistir ao desespero de atletas com 

dificuldades para as necessidades mais básicas do seu dia a dia, é algo que nos transforma 

como seres humanos.  

Situações que tentava gerir da forma possível, esquecendo muitas vezes que era mais 

um funcionário do clube que também passava por algumas das arduidades. Mas que 

procurava que os treinos não parassem de forma a que a situação não piorasse, evitando que 

chegasse muita informação para fora do grupo de trabalho e que com isso nascesse a 

descrença da população no clube e o seu consequente abandono. Empurrando o clube para 

o seu desaparecimento como já era discutido em anos anteriores, devido ao elevado passivo 

que o clube apresentava. 
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2 - Associação Desportiva de Fafe, Futebol SAD. 

 

 Sociedade anónima desportiva criada sobre o Decreto-Lei n.º 10/2013 de 25 de 

janeiro, que estabelece o regime jurídico das sociedades desportivas, obrigatórias para os 

clubes que participam em competições desportivas de carácter profissional, incluindo a 

promoção e organização de espetáculos desportivos e o fomento ou desenvolvimento de 

atividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada dessa modalidade.    

A Associação Desportiva de Fafe, Futebol SAD, nasce após a subida de divisão da 

equipa sénior do clube, na época de 2016/2017, acedendo à II liga portuguesa de futebol 

denominada de “Ledman LigaPro”, competição profissional. Deixando de estar sob estatuto 

de pessoa coletiva sem fins lucrativos.  

Enquanto sociedade anónima desportiva, cujo funcionamento é semelhante ao das 

sociedades anónimas, em que o capital é dividido por ações e distribuído por vários acionistas. 

Importa referir que o clube manteve, até à data, quase a totalidade de participação do capital 

social da SAD. Mantendo a autonomia sobre a equipa sénior.  

 

2.1 – Treinador Principal da Equipa Sénior  

De Setembro de 2017 a Setembro de 2018 

Época de 2017/2018  

Do ponto de vista quantitativo, o objetivo estabelecido pela direção, era permanecer 

nos lugares cimeiros da tabela classificativa e tentar assegurar a luta por um lugar de acesso 

aos playoffs de subida de divisão.  Um objetivo real, uma vez que a equipa à terceira jornada 

do campeonato tinha apenas uma vitoria e tinha sido eliminada na primeira eliminatória da 

Taça de Portugal.   

Em termos qualitativos, era pretendido criar uma base de atletas que suportassem os 

princípios ideológicos e desportivos do clube, sendo que, apenas dois atletas transitavam da 

época anterior. Individualmente era ambicionado formar jogadores que tácita, física, 

psicológica e tecnicamente, fossem capazes de assegurar o futuro do clube não só para esta 

época, mas como as seguintes, nunca descorando o aspeto quantitativo dos resultados.  
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Pela equipa técnica o objetivo estabelecido era atingir o apuramento para a fase de 

subida de divisão.  Um objetivo difícil de alcançar, face às circunstâncias encontradas num 

plantel que não se conhecia, com poucos atletas que conheciam o campeonato, e um plantel 

muito jovem, repleto de várias nacionalidades num campeonato com regras que limitavam a 

convocatória no número de estrangeiros.  

Composto por 26 atletas, oito atletas que provinham dos escalões de formação, três 

atletas com idade de primeiro ano sénior e apenas um tinha idade superior a 21 anos, o 

restante plantel apresentava mais de metade com idade inferior a 23 anos. Um plantel jovem, 

considerado extenso e que mesmo assim não garantia o equilíbrio em todas as posições de 

jogo.  

A necessidade de adaptar uma forma de jogar à equipa e o compromisso coletivo do 

plantel com os objetivos delineados, foram as prioridades. Sempre com a pressão de procurar 

resultados positivos, “exigidos” pelos cerca de 3000 adeptos presentes em todos os jogos 

realizados em casa e as largas centenas que acompanhavam nos jogos realizados fora do 

Parque Municipal de Desportos.  

 Com esse intuito, funcionou a ação ativa dos jogadores na criação dessa forma de 

jogar para a equipa, o modelo de jogo, e que após de algumas alterações propostas pelos 

mesmos, de forma a incrementar alguma cultura tática nos jogadores, tornando-os auto 

suficientes em campo nas tomadas de decisão em função da ideia coletiva, modelo que foi 

apresentado em conjunto para todos os atletas com a presença da direção. Para que todos 

percebessem o que se ia trabalhar e quais os objetivos qualitativos específicos a atingir nos 

jogos.  

“O mais importante numa equipa é ter um determinado modelo, determinados 

princípios, conhecê-los bem, interpretá-los bem, independentemente do facto de ser utilizado 

este ou aquele jogador. No fundo é aquilo a que eu chamo organização de jogo.”  Mourinho 

(2002) 

Foi apresentado um microciclo21 com treinos curtos, cerca de 70m, marcados por 

intensidades altas. Estruturados, na maioria dos casos, com algum exercício de caracter mais 

lúdico que promovesse o espírito de equipa. Intercalando alguns treinos com atividades fora 

das instalações do clube, como aulas de Crossfit e atividades de Bootcamp, atividades que 

chegaram a ser notícia na imprensa nacional 22. Para além de na maioria dos treinos, antes 

                                                           
21 Em anexo nº 20 
22 Jornal o Jogo (https://www.ojogo.pt/multimedia/fotografias/interior/depois-dos-excessos-do-natal-plantel-
do-fafe-foi-apanhar-pinhas-9009896.html)  

https://www.ojogo.pt/multimedia/fotografias/interior/depois-dos-excessos-do-natal-plantel-do-fafe-foi-apanhar-pinhas-9009896.html
https://www.ojogo.pt/multimedia/fotografias/interior/depois-dos-excessos-do-natal-plantel-do-fafe-foi-apanhar-pinhas-9009896.html
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de se iniciar a parte pratica do treino, existir algum jogo de construção de equipa, sempre com 

intuito de fortalecer as relações entre o grupo de trabalho. Estratégias que, pelas reações e 

feedbacks dos atletas, se mostraram muito positivas, quando chegavam ao balneário já 

procuravam saber o que iria acontecer, chegando mesmo a proporem algumas atividades. 

 Um microciclo padrão onde constava uma reflexão sobre o jogo realizado, à segunda 

feira expondo e entregando os dados estatísticos, da equipa e de cada atleta23, no jogo. 

Assistindo ainda à visualização de lances específicos a abordar pela equipa técnica. No 

microciclo estabelecido a abordagem sobre a equipa adversária era realizada à quinta feira 

antes do treino, com o intuito de os atletas percebessem o pretendido para o jogo e retirassem 

as suas dúvidas durante as restantes unidades de treino. Abordagem que não era realizada 

à segunda feira para não prolongar em demasia a palestra pós jogo e numa unidade em que 

o objetivo principal era a recuperação, na terça feira era a folga da equipa e na quarta com a 

realização de dois treinos, “bi-diário”, a disponibilidade psicológica dos atletas para a absorção 

de informação, acreditávamos não ser a melhor.  

 Com a motivação dos atletas a aumentar, foram acrescentadas algumas regras com o 

propósito de ajudarmos na melhoria do rendimento, todos os atletas deveriam estar uma hora 

antes no balneário equipados, sendo divididos em dois grupos, uns realizavam uma sequencia 

de exercícios de prevenção de lesão, correção postural e outros deslocavam-se a uma clinica 

para a realização de trabalho excêntrico que ajudava na sua predominância a um aumento no 

rendimento físico. Regras que juntamento com as ações de crioterapia obrigatórias e um bom 

departamento médico, ajudaram durante a época em que, após a entrada na equipa, que 

registou apenas uma lesão muscular e já na fase final do campeonato.   

 No que aos resultados diz respeito, a equipa foi melhorando a sua performance, 

chegando a dezembro nos primeiros três lugares perto do objetivo pretendido antes da 

paragem de inverno. Fase em que se acordou, junto da administração, restruturar um pouco 

o plantel acrescentando um maior equilíbrio qualitativo. Dotando-o com atletas que fossem 

mais valia e que pudessem transmitir experiência aos mais jovens. Foi ainda facultada 

liberdade a atletas que não estivessem a ser opção de rumarem a outras equipas.  

 Evidenciar que até aqui todos os atletas que compunham o plantel tinham participado 

como titulares em mais do que um jogo do campeonato. Inclusive os atletas que provinham 

da equipa júnior do clube sendo de primeiro ano sénior. Registando também, várias 

convocatórias com presença de atletas de idade ainda júnior para que o clube pudesse 

cumprir os regulamentos da federação que regulamentava a presença de dois atletas 

                                                           
23 Em anexo 21 (A e B) 
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formados no clube24, em todas as convocatórias, contante no artigo 58, do regulamento do 

Campeonato de Portugal. Informação obtida após estudo de todo o regulamento e fazer 

chegar essa aclaração junto da administração.  

Mudanças na equipa que foram propostas após observação própria de alguns atletas 

em jogos de equipas adversárias e atletas observados ao longo de outras épocas desportivas. 

Dificuldade encontrada nesta fase foi vencer a pressão exercida pela administração em 

aceitar demasiadas oportunidades dadas a alguns atletas de empresários para treinarem à 

experiência, situação que acrescia em demasia o número de atletas nos treinos e que criava 

instabilidade no meio do grupo de trabalho. Impedindo ainda que fossem chamados atletas 

juniores que até aqui tinham sido chamados e demostrado capacidade. Situação que criou 

alguns desentendimentos com a administração, uma vez que não existia um diretor para o 

futebol que filtrasse as opiniões acabando por tudo ser tratado diretamente entre o treinador 

e administração.   

  Com cedências de ambas as partes, foi uma pequena remodelação que se mostrou 

positiva,  quem integrou a equipa aceitou bem as regras já impostas, e rapidamente se 

adaptaram ao modelo de jogo, ajustando-se à operacionalização de todo o processo de treino 

e consequentemente mostraram-se mais valias em jogos. Uma conjugação que em termos 

quantitativos permitiu ao grupo de trabalho ultrapassar um recorde com mais de duas décadas 

no clube, dez jogos sem perder com apenas um empate. Sequência que possibilitou alcançar 

o segundo lugar no campeonato, posição de acesso à fase de subida. O que no início poucos 

acreditavam, pois, existiam equipas muito bem preparadas e com outra capacidade financeira 

para atingirem este lugar.  

 No entanto, apos a série positiva veio uma sequência de três resultados negativos que 

levaram a equipa a perder essa posição. Sequência que acredito ter surgido de alguns fatores, 

se num primeiro jogo foi a falta de sorte ou eficácia ofensiva, nos restantes foi sem dúvida a 

falta de discernimento, a ansiedade criada pela pressão do resultado criado também pela 

onda de ânimo dos adeptos, sócios, diretores e administradores. Pressão que nesse curto 

espaço de tempo, três semanas, não consegui transformar em algo positivo para cada um 

dos atletas, talvez porque à imagem de 90% do plantel, nunca tinha vivenciado uma situação 

idêntica, com tanta visibilidade e peso desportivo. Toda uma envolvência onde se mostrou 

impossível evitar que a pressão entrasse no seio da equipa, já que a mesma era transmitida 

pela administração da SAD.  

                                                           
24 Entenda-se atleta formado no clube, um atleta que dos 15 aos 21 anos permaneceu no clube num período 
mínimo de 36 meses  
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Uma fase em que, para os atletas, tudo era desculpa para as más decisões, o 

incumprimento financeiro por parte da administração, uma má atitude à derrota por parte de 

um diretor, o facto de apenas treinarem no campo sintético, etc…, mas nada que não 

acontecesse antes deste período menos bom de resultados, daí a categorização de 

“desculpas”. Mas um facto nunca foi colocado em causa, a forma de trabalhar. E foi aí que a 

nossa abordagem técnica se focou, trabalhar para alcançar o objetivo da equipa. E só assim 

foi possível, nos últimos sete jogos, ser a única equipa a vencer o até então invicto primeiro 

classificado, e apenas ceder uma derrota e um empate na última jornada. 

 A equipa terminou no terceiro lugar, a quatro pontos do segundo classificado, que não 

cumpria com o regulamento da prova, artigo 58. Facto comprovado junto da federação de 

futebol, antes do termo desta fase da competição, através da instauração de processo, pois 

o regulamento deixa explicita uma perda de pontos, que dariam à equipa um lugar de acesso 

à disputa de uma subida de divisão. Curiosamente até à data não existiu uma deliberação da 

comissão de instrução disciplinar da federação.  

Ficam muitos aspetos positivos desta época, a enorme evolução da cultura tática dos 

jogadores, conseguindo, cada um dos jogadores, adaptar-se a qualquer modelo tático 

proposto, mantendo sempre os princípios e comportamentos do modelo delineado. Acredito 

que, consequentemente, existiu uma evolução técnica, uma evolução física, e uma evolução 

psicológica enorme, formando uma mentalidade que permitia manter níveis de concentração 

elevados durante os jogos. Concebendo uma identidade na equipa comprovada com dados 

estatísticos25. Onde em 90% dos jogos foi a equipa com mais posse de bola, com uma taxa 

de sucesso nos passes superior a 80%, com o maior número de remates e a equipa que 

menos remates permitia aos adversários, permitindo acabar como a segunda melhor defesa.  

Uma equipa que demostrava grande intensidade e querer nos seus jogos, marcou em 

80% dos jogos realizados, concretizando 4 reviravoltas em resultados após estar a perder. 

Inversamente após estar a vencer apenas uma vez permitiu o empate. Outro facto são os 13 

golos que surgiram de substituições realizadas no decorrer do jogo que espelham o 

compromisso de quem entrava em campo.  

Pretendendo ser um clube formador, outro ponto positivo foram os jogos realizados 

pelos atletas que subiram da formação, tiveram a sua oportunidade e que conseguiram 

prestações positivas. De salientar um atleta de nacionalidade brasileira de idade júnior de 

primeiro ano, que esteve com o plantel sénior desde janeiro, após realizar treinos de 

observação, mas que apenas adquiriu autorização por parte da federação para jogar nas 

                                                           
25 Dados estatísticos obtidos na plataforma Instat  
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últimas 5 jornadas. Situação que levou a uma gestão da motivação de um elemento tão jovem 

no meio de atletas adultos e com a restrição d enão poder fazer o que mais gostava.  Atleta 

de tenra idade a quem se identificou grande qualidade individual, um atleta que poderia ter 

ajudado mais a equipa se tivesse jogado mais cedo, a exemplo disso foi que imediatamente 

à autorização da federação ele jogou, acabando por fazer golo e uma prestação positiva que 

lhe valeram largos minutos até final da época. Aposta arriscada da equipa técnica e clube que 

foi valorizada, sendo transferido no final da época para o Sport Lisboa e Benfica na maior 

transferência da história do clube/SAD.  

Em termos técnicos, é objetivo continuar a evoluir em todos os aspetos do Modelo de 

Jogo, melhorar as bolas paradas ofensivas, visto que dos 42 golos marcados, retirando as 

grandes penalidades, apenas 2 foram obtidos em lances de bola parada. Por outro lado, a 

satisfação com a organização ofensiva é enorme, nunca perdendo as dinâmicas necessárias 

pra criar dificuldades às equipas adversárias, mantendo sempre o equilíbrio e consistência 

defensiva.  

Por fim, a comunicação social, no concelho existia alguma que acompanhava sempre 

o clube, com grande altercação entre eles juntando alguns conflitos com a administração da 

SAD. Problemas que transportavam paras as conferências de imprensa, obrigatórias pelo 

clube, nos finais de cada jogo. Apenas um conhecimento profundo do clube e cidade permitiu 

estabelecer diálogos que se mostravam positivos para a equipa e adeptos.  Admitindo que, 

em caso de resultados menos positivos não era fácil dissociar a frustração que sentia e 

conseguir transmitir algo positivo, minutos após o termo dos jogos, a expressão facial 

denunciava bastante o estado de espírito presente naquele momento. Só com a observação 

dessas entrevistas e delineação de uma mensagem já pré-estabelecida consegui ao longo 

tempo passar a mensagem que se achava mais necessária para o grupo de trabalho e 

adeptos.  

Por outro lado, existiu uma boa exposição da imagem na imprensa nacional bastante 

positiva, como são exemplos as entrevistas cedidas a jornais nacionais 26, que permitiram um 

reconhecimento do trabalho desenvolvido por alguém considerado jovem para o cardo que 

ocupava. Reconhecimento que teve continuidade no convite para a participação em algumas 

formações e jornadas desportivas como foi o caso da Universidade do Minho na existiu a 

oportunidade de ser um dos palestrantes nas Jornadas de “A Psicologia no Desporto”, 

                                                           
26 Em anexo nº 22 
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abordando o tema “em que posição Joga a Psicologia?”27 junto de profissionais como o 

treinador principal do S.C. Braga, Abel Ferreira, e o Psicólogo do S.L. Benfica, Sérgio Vaz.  

No final do ano, a afinidade com o grupo de trabalho era bastante, existindo espaço a 

que cada um exprimisse a sua opinião, do ponto de vista do atleta, sobre a equipa técnica 

com o intuito de melhorar. Recebemos feedbacks bastante positivos, como a metodologia e 

estratégias nos processos de treino, apontado apenas a forma emotiva, expressiva, de 

abordar alguns momentos menos bons de treino e jogo. Algo que acredito ser condizente com 

a idade, e da intensidade com que vivo o momento de trabalho. Devo de acreditar que a 

vontade de melhorar e o tempo, tragam a maturidade para abordar de uma forma diferente 

esses momentos.  

Outro ponto, que acredito ser ponto de melhoria, a ligação com a direção e a vínculo 

com os problemas do clube, como treinador não se deve desgastar a imagem junto dos atletas 

com problemas como as roupas para treinos, os salários e prémios de jogo. Acredito que deva 

de existir um diretor com essas funções, a sua inexistência obrigou os atletas a recorrerem ao 

treinador. Atos que criavam mais atritos com a direção perdendo espaço para a exigência em 

coisas mais técnicas como as condições de treino, aquisição de material, etc…  

Época de 2018/2019   

Se um dos objetivos da época anterior era criar uma base no plantel para a época 

seguinte esse objetivo, não foi conseguido. A não renovação de oito atletas titulares, que com 

a evolução apresentada na época anterior acabaram por assinar por outros clubes 

campeonatos superiores e outros por clubes no mesmo campeonato, mas que lhes 

proporcionavam melhores condições financeiras.  

Do plantel da época anterior apenas 5 atletas permaneceram no plantel, 

consequentemente existiu uma nova reconstrução de plantel. Foi adotada uma estratégia de 

tentativa em resgatar alguns atletas que já tivessem servido a instituição em anos anteriores, 

com o intuito de amenizar o desconhecimento de um novo plantel sobre o clube que iam 

representar e tudo o que o envolve. Outro cuidado foi encontrar atletas que conhecessem o 

campeonato. Sempre com a restrições orçamentais, que a direção alterava quase diariamente 

e que nunca se aproximava de outras equipas com as mesmas pretensões competitivas.  

Existiu a preocupação de durante o período de férias, realizar um acompanhamento a 

todos os atletas que renovaram e de cada atleta que ia assinando. De forma a ajudar com 

planos de treino individuais, apoio em hábitos alimentares e obter conhecimento sobre alguns 
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aspetos físicos de cada um, como a postura corporal e evitar que apresentassem hábitos de 

ociosidade que prejudicasse no arranque da época desportiva. Era entregue já o plano de 

pré-epoca28 totalmente discriminativo do que se pretendia na pré-epoca, como número de 

treinos, jogos treino, atividades de grupo etc… elaborando já a ideia do que se pretendia e da 

forma como se iria trabalhar.  

Um planeamento técnico prévio, que não foi acompanhado pela administração, que 

não se preparou para o início da época. Após três meses de paragem do campeonato, 

deparamo-nos no início da época com relvado abandonado, obrigando a equipa a realizar a 

pré-época em campo de relva sintética, algo contrário ao prometido aos jogadores contratados 

e ao que estava planeado. Apresentando como solução a deslocação da equipa em vários 

quilómetros para conseguir treinar em relvado natural. Criando um desgaste desnecessário 

na equipa, treinadores funcionários e colaboradores, numa fase caracteristicamente cansativa 

física e psicologicamente. Aliando a isso, as constantes alterações ao plano de treinos da pré-

epoca que, muitas delas em vésperas de treinos, obrigavam a uma alteração do planeamento 

já no decorrer da pré-epoca, prejudicando os planos de cargas e descanso estabelecidos no 

planeamento. Aumentando o risco de lesão nos atletas que muitas vezes estavam privados 

de terem os melhores tratamentos já que treinavam fora das instalações do clube, ou então, 

ficavam separados da restante equipa o que nesta fase onde um dos objetivos é criar espírito 

de grupo, não se mostrava positivo.  

Condições evitáveis com um simples planeamento, ou preocupação por parte dos 

administradores, juntando o facto, da equipa técnica ter salários em atraso da época anterior 

e ainda existir elementos da mesma que não viam as suas condições contratuais resolvidas, 

o que criou um ambiente menos positivo dentro da equipa técnica que liderava. O que não 

ajudava na motivação para o trabalho diário levando mesmo à perda de um elemento técnico, 

o treinador de guarda redes. Mais uma vez, um problema que o diretor de futebol não 

consegui-o resolver e me levou a entrar em confronto com a direção, esta, de forma desonesta 

faltava à verdade a quando das negociações de contratos, levando à rotura de comunicação 

com a mesma.  

Desenvolvimentos que aconteceram após o início do campeonato, quando a equipa 

venceu o primeiro jogo realizado em casa, sendo a primeira vez na época que pisou o seu 

relvado natural, apenas para a realização do mesmo. Na segunda jornada num jogo fora a 

equipa empatou em jogo pouco conseguido, mas que depois da reviravolta no resultado na 

primeira jornada, alcançou o empate após estar a perder. Aspetos positivos para uma equipa 

que estava em construção. Seguindo-se uma derrota em casa contra um adversário direto 
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que beneficiou de duas grandes penalidades para vencer esse jogo, acumulando já quatro 

grandes penalidades sofridas em três jornadas realizadas. No entanto, a equipa conquistou a 

passagem da Eliminatória da Taça de Portugal. E por fim, a segunda derrota acontece num 

jogo fora com novo adversário direto e com essa derrota surge a saída de toda a equipa 

técnica.  

Devo assumir as lições desta experiência, como a motivação e confiança no trabalho 

de campo foi aplicado demasiado foco nesse aspeto do futebol. Acreditando que existia 

alguém, o diretor para o futebol, a apoiar no restante, o que não aconteceu prejudicando a 

equipa técnica que mais uma vez pela sua juventude errou, ao acreditar que quem estava no 

projeto estava a fazer pelo melhor, mas nem sempre é assim, e interesses pessoais sobrepõe-

se aos demais coletivos.  

Uma época que foi curta, mas não novidade no clube que repete a mesma façanha 

que nos fez entrar na equipa, na época anterior.  

O facto de ser alguém formado no clube, ter vivido uma das mais graves crises 

financeiras e sociais do mesmo e conseguir a muito custo ajudar no renascer da instituição, 

criou um cordão umbilical muito forte com o clube, cordão que muitas vezes me prejudicou, 

tomando decisões em função do clube e não em benefício de uma carreira que estava a 

iniciar. Sendo muitas vezes mais que um treinador, acabando por desempenhar funções e 

ações que não devem fazer parte de um treinador.  
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Conclusão  

 

A realização deste relatório mostrou-se declaradamente positiva, com a reflexão 

efetuada compreendi, acima de tudo, que a Educação Física e o Futebol, constituem um 

excelente meio para o desenvolvimento de novas aprendizagens. Através das quais, as 

crianças e jovens se tornam mais confiantes e aumentam o seu próprio potencial, bem como, 

lhes trará benefícios futuros em termos da sua saúde e bem-estar.  

 Uma reflexão que permite ter uma opinião relativamente à formação adquirida na 

Escola de Estudos Superiores de Fafe, acreditando ter sido a mais adequada ao percurso 

profissional, na função de docência, realizado e descrito no presente relatório. O curriculum 

do curso de Professores de Ensino Básico, 2ºCiclo - Variante de educação Física, em 

particular na vertente curricular de Educação Física, garantiu bases ao desenvolvimento da 

carreira profissional de docente, até aqui, realizada. Não obstante, a necessidade de formação 

continua, de forma a manter uma atualização constante que permita um atualizar de 

conhecimentos ao longo da carreira.  

Formação académica que se mostrou uma boa plataforma para trabalhar com o futebol 

juvenil. A pedagogia aprendida foi essencial para ajudar a trabalhar com crianças que se 

encontravam a instruir-se perante uma modalidade desportiva. Sendo igualmente importante 

para a elaboração de matrizes de ensino nos vários escalões etários desde os sub-8 aos sub-

19, enquadrando as atitudes e comportamentos desejados a cada equipa ao longo da sua 

evolução.   

 Relativamente ao elemento competitivo do futebol, a realização de cursos e formações 

especificas foram obrigatórios de forma a encarar as funções exercidas, com a confiança 

necessária para a obtenção do desejado sucesso. É sem dúvida uma componente muito 

exigente, com uma elevada pressão psicológica e social sobre todas as tomadas de decisão. 

Algo para que os cursos não nos habilitam, mostrando-se necessário viver, experimentar e 

errar para formar uma base que nos permita saber lidar da melhor forma com essa pressão. 

Demonstrando a necessidade de existir algo que prepare melhor para o início de carreira a 

nível competitivo, o lidar com a comunicação social, a pressão do resultado, o lidar com os 

bons e principalmente maus resultados, o instante com que se vive o “céu e o inferno” e vice-

versa, todos os testes à liderança. Tudo, num mundo tão competitivo que na maioria das 

vezes não dá sequer essa margem de aprendizagem. Sendo ainda mais necessário a cada 

dia que passe, absorver tudo que existe de formação que ajude na melhoria de fragilidades e 

a potenciar das virtudes. 
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Mostrou-se, também, uma oportunidade para parar e pensar sobre o caminho 

percorrido, na direção tanto da realização profissional quanto da contribuição ao 

desenvolvimento das instituições das quais fiz parte. Onde procurei ter um papel ativo, 

interveniente, de cooperação, mas sobretudo de iniciativa. Mesmo deparando-me com 

dificuldades sabia que era a sua resolução que me iria ajudar a perceber melhor o mundo do 

ensino e do futebol, ajudando a formar-me mais como profissional e acima de tudo me ajudaria 

a formar melhor como “Homem”.  

A diversidade das experiências nas funções exercidas na educação, desporto de 

formação e competitivo permitiu uma convivência, com novas pessoas, com novas ideias e 

diferentes valores. Mostrando-se de grande importância, uma vez que me proporcionou uma 

visão mais ampla da realidade, assim como uma previsão quanto ao futuro e à necessidade 

de uma atitude profissional que será influenciada pelos vastos conhecimentos alcançados e 

vividos de forma bastante intensa e positiva, em relação não só ao processo educativo, mas 

também sobre a forma de estar no desporto.  
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Anexo 1 - Carta da Direção da Escola E.B. 2/3 do Curral das Freiras  
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Anexo 2 - Horários Escolares de 2009 a 2012  

 

 

ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS DO CURRAL DAS FREIRAS ANO LECTIVO 2009 / 2010 

Horário                   
do                        

Docente  
 Ivo Gabriel Alves Castro 

2ºC X 3ºC   SEC   

 

 GRUPO:     260 
               

P
er

ío
d

o
 Tempos Letivos 

2ª Feira 

Sa
la

s 

3ª Feira 

Sa
la

s 

4ª Feira 

Sa
la

s 

5ª Feira 

Sa
la

s 

6ª Feira 

Sa
la

s 

Início Termo 

R
eg

im
e 

D
iu

rn
o

 

08:00 08:45 Subs. BI         Subs. BI     

08:45 09:30 Subs. BI         Modalidades       

09:45 10:30 Subs. BI         Subs. BI     

10:30 11:15 Subs. BI                 

11:30 12:15 Subs. BI                 

12:15 13:00                     

13:15 14:00                     

14:00 14:45  E. Fis 6A P 
Plano Emer. - 

CNL e) 
  Modalidades           

15:00 15:45  E. Fis 6A P     Modalidades   
Plano Emer. CNL 

e) 
      

15:45 16:30 Apoio ST2     ACP d)   Modalidades       

16:45 17:30 Subs. BI     ACP d)   E. Fis. 6A P     

17:30 18:15 Apoio 2.01 Apoio 2.01             

Horário                   
do                        

Docente  
  Ivo Gabriel Alves Castro 

  ANO LECTIVO: 2010/2011 
 

Grupo: 260 
 

P
e

rí
o

d
o

 Tempos Letivos 
2ª Feira 

Sa
la

s 

3ª Feira 

Sa
la

s 

4ª Feira 

Sa
la

s 

5ª Feira 

Sa
la

s 

6ª Feira 

Sa
la

s 

Início Termo 

R
e

gi
m

e
 D

iu
rn

o
 

08:00 08:45     EF 6º1 P             

08:45 09:30     EF 6º1 P             

09:45 10:30 EF 6º1 P Dir. Instalações   EF 5º2 P     Dir. Instalações   

10:30 11:15 Dir. Instalações   
Modalidades 
Desportivas 

  
Modalidades 
Desportivas 

      EF 5º2 P 

11:30 12:15 
Plano Emergência 

e) 
  

Modalidades 
Desportivas 

  
Modalidades 
Desportivas 

      EF 5º2 P 

12:15 13:00 
Plano Emergência 

e) 
  Coor. PEC   Dir. Instalações           

13:15 14:00                     

14:00 14:45         
Modalidades 
Desportivas 

          

15:00 15:45         
Modalidades 
Desportivas 

          

15:45 16:30         
Modalidades 
Desportivas 

          

16:45 17:30         
Modalidades 
Desportivas 

          

17:30 18:15         ACP d)           

18:15 19:00         ACP d)           
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Inicio Termo 2ª Feira Sala 3ª Feira Sala 4ª Feira Sala 5ª Feira Sala 6ª Feira Sala Sáb. Sala 

08.15 09.00             

09.00 09.45             

10.00 10.45   
 FV 

6.ºC  
PAV         

10.45 11.30   
 FV 

6.ºC  
PAV         

11.40 12.25 
EF 

6ºC 
PAV 

EF 

6.ºB 
PAV 

 FV 

6.ºC  
PAV 

OGD 

PROF B 
4.04     

12.25 13.10 
Plano Em. 

- CNL 
 

EF 

6.ºB 
PAV 

 FV 

6.ºC  
PAV 

GPPD 

PROF B  
4.04     

13.10 13.55   

Coordenaç

ão PCA - 

CNL 

2.01         

13.55 14.40 
EF 

6.ºA 
PAV   Núcleo DE  

EF 

6.ºC  
PAV     

14.40 15.25 
EF 

6.ºA 
PAV 

GPPD 

 PROF B 
4.04 Núcleo DE  

EF 

6ºC 
PAV     

15.35 16.20 
OGD 

PROF B 
4.01 

GPPD 

 PROF B 
4.04 Núcleo DE  

EF 

6.ºB 
PAV     

16.20 17.05 
OGD 

PROF B 
4.01     

EF 

6.ºA 
PAV     

 

Estabelecimento de Educação/Ensino/Instituição: Escola Básica dos 2º e 3º Ciclo do Curral das Freiras 
Nome do Docente:  Ivo Gabriel Alves Castro                                                 Ano Letivo de 2011-2012 

Nível e grau de ensino/educação:  2º Ciclo  Grupo: 260         Disciplina: Educação Física  
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Anexo 3 - Planificação Anual da Disciplina de Educação Física 5º e 6º Anos  

Planificação Didática – 6ºAno 

1
º 

P
e

rí
o

d
o

 

 

Unidade 
Temática Competências Temáticas Estratégias Materiais Avaliação 

N
º au

las 

Jo
go

s 
P

ré
-

d
e

sp
o

rt
iv

o
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m
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 Conhecer o objetivo do jogo e as regras 
fundamentais; 
Vivenciar e interiorizar atitudes e conceitos 
base de preparação aos jogos desportivos 
coletivos; 
Aplica corretamente as regras de jogo; 
Desenvolver capacidades físicas e 
coordenativas. 

Jogos individuais e coletivos com e sem 
bola: 
- Jogo dos Passes; 
- Bola ao Capitão; 
- Bola ao Fundo; 
- Mata; 
- Futebol Humano; 
- Jogo do Lenço. 

-Arbitragem de jogos 
-Trabalho individual / 
grupo 
-Jogos reduzidos 
-Jogos condicionados 
-Jogo formal 

-Bolas; 
-Apitos; 
-Sinalizadores; 
-Coletes; 
-Cordas; 
-Arcos; 
-Cronómetro. 

- Avaliação diagnóstica,  
- Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual e em Grupo 
- Auto e hétero avaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo 
de atitudes. 

6 

G
in

ás
ti

ca
  

So
lo

  

(n
ív

el
 -

 e
le

m
en

ta
r)

 

Compor, realizar e analisar, da Ginástica, as 
destrezas elementares dos saltos, do solo e dos 
outros aparelhos, em esquemas individuais 
e/ou de grupo, aplicando os critérios de 
correção técnica, expressão e combinação. 

Cooperação e ajudas 
Solo: 
Rolamento à frente, Rolamento atrás 
Apoio facial invertido,  
Apoio facial invertido de cabeça 
Apoio facial invertido com rolamento à 
frente. 
Posição de equilíbrio e flexibilidade 

-Trabalho individual 
-Trabalho em grupo 
-Trabalho em circuito 
 

-Colchões 
-Colchões de 
queda 
-Espaldares 
-Bancos suecos 
-Plinto 
-Boque 

- Avaliação diagnóstica, 
- Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual e em Grupo 
- Auto e hétero avaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo 
de atitudes. 

9 

Fu
ts

al
 

(n
ív

el
 -

 e
le

m
en
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r)

 Cooperar com os companheiros no alcance do 
objetivo dos Jogos Desportivos Coletivos, 
realizando com oportunidade e correção as 
ações técnico-táticas elementares em todas as 
funções, conforme a oposição em cada fase do 
jogo, aplicando as regras não só como jogador, 
mas também como árbitro 

Regras 
Técnica: 
Passe/receção; Drible/condução de bola; 
Remate 
Tática 
Colocação Ofensiva/Defensiva 
Desmarcação, Marcação  

-Situações analíticas de 
execução técnico-
táticas 
-Circuitos  
-Jogos condicionados 
-Jogo formal  
-Trabalho individual e 
em grupo 

-Bolas de Futsal 
-Cones 
-Sinalizadores 
-Balizas  
-Cronómetro. 

- Avaliação diagnóstica, 
- Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual e em Grupo 
- Auto e hétero avaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo 
de atitudes. 

10 

N
at

aç
ão

 
n

ív
el

 -
 e

le
m

en
ta

r)
 

Compor, realizar e analisar, da Natação, as 
destrezas elementares da adaptação ao meio 
aquático, aplicando os critérios de correção 
técnica, expressão e coordenação.  

-Adaptação ao Meio Aquático:  
Mergulho  
Respiração 
Deslize 
Flutuação/ equilíbrio 
Propulsão 

-Trabalho individual 
-Trabalho de grupo 

-Cronómetro 
-Pullboys  
-Pranchas 
-Cintos de 
Iniciação 
-Piscina 
-Separadores 

Avaliação diagnóstica 
Avaliação final 
Avaliação Individual 
Auto e hétero avaliação 
Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo 
de atitudes. 

10 
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 Corrida Estafetas 

Transmitir e rececionar o testemunho com 
contacto visual. 
Corrida de velocidade com barreiras 
Realizar uma corrida de velocidade com 
obstáculos. 

Corrida Estafetas 

Corrida de velocidade com barreiras 

-Trabalho individual 
-Trabalho em grupo 
-Circuitos técnicos 

-Cronómetro 
-Fichas de 
registo 
-Apito 
-Testemunhos 
-Barreiras 
-Testemunho 

- Avaliação diagnóstica, 
- Avaliação final 
- Avaliação Individual 
- Auto e hétero avaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo 
de atitudes. 

6 

B
as

q
u

e
te

b
o

l  
(n

ív
el

 –
 e

le
m

e
n

ta
r)

 

Cooperar com os companheiros para o alcance 
do objetivo dos Jogos Desportivos Coletivos, 
realizando com oportunidade e correção as 
ações técnico-táticas elementares em todas as 
funções, conforme a oposição em cada fase do 
jogo, aplicando as regras não só como jogador, 
mas também como árbitro 

Regras 
Técnica: 
Manipulação e controlo de bola 
Passe/receção 
Drible e Lançamento 
Tática / Jogo: 
Organização em situação de jogo 
Atitude ofensiva / defensiva 
Passe o corte 
Desmarcação. 

-Arbitragem de jogos 
-Trabalho individual / 
grupo 
-Circuitos 
-Jogos reduzidos 
-Jogos condicionados 
-Jogo formal 

-Apito 
-Sinalizadores 
-Bolas de 
Basquetebol 
-Coletes  
-Cronómetro 

- Avaliação diagnóstica,  
- Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual e em Grupo 
- Auto e hétero avaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo 
de atitudes. 

10 

N
at

aç
ão

 

Compor, realizar e analisar, da Natação, as 
diferentes técnicas de natação, aplicando os 
critérios de correção técnica, expressão e 
coordenação. 

Técnicas de Natação: 
-Técnica de Croll 
-Técnica de Costas  

-Trabalho individual 
-Trabalho em grupo 

-Piscina  
-Cronometro 
-Separadores 

Avaliação final 
- Avaliação Individual 
- Auto e hétero avaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo 
de atitudes. 

8 

 

A
n

d
eb

o
l 

(n
ív

el
 -

 in
tr

o
d

u
çã

o
) Cooperar com os companheiros para o alcance 

do objetivo dos Jogos Desportivos Coletivos, 
realizando com oportunidade e correção as 
ações técnico-táticas elementares em todas as 
funções, conforme a oposição em cada fase do 
jogo, aplicando as regras não só como jogador, 
mas também como árbitro 

Regras 
Técnica: 
   Passe de ombro e picado 
   Passe de ressalto 
   Drible em progressão 
   Remate em apoio. 
Tácita: 
   Marcação 

 Desmarcação 

Arbitragem de jogos 
Trabalho individual / 
grupo 
Circuitos 
Jogos reduzidos 
Jogos condicionados 
Jogo formal 

- Bolas de 
Andebol, 
- Apitos 
- Cones 
sinalização 
- Coletes, 
- Cronómetro  

- Avaliação diagnóstica,  
- Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual e em Grupo 
- Auto e hétero avaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo 
de atitudes. 
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Em todas as situações de luta, cumprir as 
regras da disciplina em Combate, respeitando 
sempre a integridade física do parceiro. 
Conhecer o objetivo da luta, a ética do lutador 
e as pontuações, bem como o significado das 
ações e sinais de Arbitragem. 

Dupla prisão de pernas com rotação; 
Dupla prisão de braços; 
Assentamento de ombros. 
Jogos de Contacto (ataque e defesa) 

- Arbitragem de jogos 
- Trabalho grupo/ 
individual 
- Circuitos 

- Apito 
- Tatami 
- Colchões 
- Cronómetro 

- Avaliação diagnóstica,  
- Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual e em Grupo 
- Auto e hétero avaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo 
de atitudes. 

5 

V
o

le
ib

o
l  

(n
ív

el
 -

 e
le

m
en

ta
r)

  Cooperar com os companheiros para o alcance 
do objetivo dos Jogos Desportivos Coletivos, 
realizando com oportunidade e correção as 
ações técnico-táticas elementares em todas as 
funções, conforme a oposição em cada fase do 
jogo, aplicando as regras não só como jogador, 
mas também como árbitro. 

Regras 
Técnica: 
Deslocamentos em passo caçado 
Passe de frente em apoio 
Manchete 
Serviço por baixo 
Em Situação de Jogo: 
Aplicar os conhecimentos técnicos 
adquiridos. 
Conseguir dar sequência às jogadas  

-Trabalho individua 
-Trabalho em grupo 
-Jogo reduzido 
-Jogo condicionado 

-Bolas de 
voleibol 
-Rede 
-Sinalizadores 

- Avaliação diagnóstica,  
- Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual e em Grupo 
- Auto e hétero avaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo 
de atitudes. 

8 

G
in

ás
ti

ca
  

A
p

ar
el

h
o

s 
(n

ív
el

 –
 

el
em

en
ta

r)
 Compor, realizar e analisar, da Ginástica, as 

destrezas elementares acrobáticas com saltos, 
solo e acrobática em esquemas individuais 
e/ou de grupo, aplicando os critérios de 
correção técnica, expressão e combinação. 

Minitrampolim 
- Salto em extensão/vela  
- Salto engrupado 
- Salto em extensão com meia pirueta 
- Salto encarpado 
- Salto em extensão com uma pirueta 
- Salto de Carpa 

- Trabalho individual 
- Trabalho em pares 
- Trabalho em circuito 

-Colchões 
-Colchões de 
queda 
-Minitrampolim 

- Avaliação diagnóstica, 
- Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual  
- Auto e hétero avaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo 
de atitudes. 

6 

Té
n

is
 d

e 
M

es
a  

Utilizar adequadamente a raquete, tendo em 
conta os objetos e espaços para realização e 
seus objetivos. 
 
 

Regras 
Técnica 
- Posição base 
- Pega da raquete 
- Serviço 
Tática 

- Jogo formal (1X1) 

- Exercitação individual 
- Exercitação em grupo 
- Jogo formal 

- Raquetes 
- Bolas 
- Mesas 
- Cronómetro 
- Apito 

- Avaliação diagnóstica, 
- Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual e em Grupo 
- Auto e hétero avaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo 
de atitudes. 

4 
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Planificação Didática – 5ºAno 
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- Desenvolver capacidades físicas e coordenativas. 
 

-  Jogo dos Passes; 
-  Bola ao Capitão; 
-  Bola ao Fundo; 
-  Mata; 
-  Futebol Humano.  

- Arbitragem de jogos 
- Trabalho individual / 
grupo 
- Jogos reduzidos 
- Jogos condicionados 
- Jogo formal 

- Bolas  
- Apitos 
- Cones 
sinalização 
- Coletes, 
- Cronómetro  

- Avaliação diagnóstica,  
- Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual e em Grupo 
- Auto e heteroavaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo 
de atitudes. 

9 

G
in

ás
ti

ca
  

So
lo

  

(n
ív
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 -

 e
le

m
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Compor, realizar e analisar, da Ginástica, as 
destrezas elementares dos saltos, do solo e dos 
outros aparelhos, em esquemas individuais e/ou 
de grupo, aplicando os critérios de correção 
técnica, expressão e combinação. 

- Cooperação e ajudas 
Solo: 
- Rolamento à frente 
- Rolamento atrás 
- Apoio facial invertido  
- Apoio facial invertido com de 
rolamento à frente. 
- Posição de equilíbrio 
- Posição de flexibilidade 

- Trabalho individual 
- Trabalho em grupo 
- Trabalho em circuito 

-Colchões 
-Colchões de 
queda 
-Espaldares 
-Bancos suecos 
-Reuther 
-Plinto 
-Boque 
-Minitrampolim 

- Avaliação diagnóstica, 
- Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual e em Grupo 
- Auto e heteroavaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo 
de atitudes. 

13 

Fu
ts

al
 

(n
ív
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 -

 e
le

m
en
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Cooperar com os companheiros para o alcance do 
objetivo dos Jogos Desportivos Coletivos, 
realizando com oportunidade e correção as ações 
técnico-táticas elementares em todas as funções, 
conforme a oposição em cada fase do jogo, 
aplicando as regras não só como jogador, mas 
também como árbitro 

- Regras 
Técnica: 
- Passe/receção; - drible/condução de 
bola; - remate, - finta 
Tática 
- Desmarcação de rutura; 
- Desmarcação de apoio; 
- Marcação individual; 
- Contenção/desarme; 
- Jogo 2x2 e 3x3  

-Situações analíticas de 
execução técnico-
táticas 
-Circuitos  
-Jogos condicionados 
-Jogo formal  

Bolas de Futsal 
Cones 
Sinalizadores 
balizas  
cronómetro. 

- Avaliação diagnóstica, 
- Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual e em Grupo 
- Auto e heteroavaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo 
de atitudes. 

15 
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Utilizar adequadamente a raquete, tendo em 
conta os objetos e espaços para realização e seus 
objetivos. 

- Regras 
Técnica 
- Posição base, - Pega da raquete 
- Serviço, - “Clear” 
- “ Lob” ,- “ Encostar” 
Tácita 
- Jogo formal (1X1) 

-Exercitação individual 
- Exercitação em grupo, 
- Jogos em espaço 
reduzido 
- Jogos condicionados 
- Jogo formal 

- Raquetes 
- Volantes 
- Rede 
- Postes 
- Cronómetro 
- Apito 

- Avaliação diagnóstica, Avaliação 
final por unidade temática; 
- Avaliação Individual e em Grupo 
- Auto e heteroavaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo 
de atitudes. 

10 

A
tl

e
ti
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o

  
 (

n
ív
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 -

 e
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m
en
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Corrida Resistência  
Controla o ritmo da corrida em equilíbrio 
energético em função das distâncias. 
Salto Altura 
- Executa o salto em altura com técnica de Fosbury 
Flop 

-Corrida Resistência 

-Salto Altura 

- Trabalho individual 
- Trabalho em grupo 
- Teste de Cooper 
- Circuitos técnicos 

- Cronómetro 
- Fichas de 
registo 
- Apito 
- Cartões 
- Postes e 
fasquia 
- Colchões de  
  queda 
- Bancos suecos 
- Pinos 

- Avaliação diagnóstica, 
- Avaliação final 
- Avaliação Individual 
- Auto e heteroavaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo 
de atitudes. 

10 

V
o

le
ib

o
l  

(n
ív

el
 -

 e
le

m
en

ta
r)

   

Cooperar com os companheiros para o alcance do 
objetivo dos Jogos Desportivos Coletivos, 
realizando com oportunidade e correção as ações 
técnico-táticas elementares em todas as funções, 
conforme a oposição em cada fase do jogo, 
aplicando as regras não só como jogador, mas 
também como árbitro. 

Regras 
Técnica: 
-Deslocamentos em passo caçado 
-Passe de frente em apoio, Manchete, 
Serviço por baixo 
tática / Jogo: 
-Enquadramento 
-Posicionamento 

-Trabalho individual 
-Trabalho em grupo 
 -Jogo reduzido 

- Bolas de 
voleibol 
- Rede 
- Sinalizadores 

- Avaliação diagnóstica,  
- Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual e em Grupo 
- Auto e heteroavaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo 
de atitudes. 

11 

G
in
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ti
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(A
p

ar
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h
o

s 
e 
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Compor, realizar e analisar, da Ginástica, as 
destrezas elementares acrobáticas com saltos e 
solo, em esquemas individuais e/ou de grupo, 
aplicando os critérios de correção técnica, 
expressão e combinação. 

Solo 
- Roda 
- Rondada 
Plinto ou Boque 
- Salto de eixo 
- Salto entre mãos 

- Trabalho individual 
- Trabalho em circuito 

Colchões 
Colchões de 
queda 
Plinto 

- Avaliação diagnóstica, 
- Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual 
- Auto e heteroavaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo 
de atitudes. 
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Cooperar com os companheiros para o alcance do 
objetivo dos Jogos Desportivos Coletivos, 
realizando com oportunidade e correção as ações 
técnico-táticas elementares em todas as funções, 
conforme a oposição em cada fase do jogo, 
aplicando as regras não só como jogador, mas 
também como árbitro 

- Regras 

Técnica: 
-Manipulação e controlo de bola 
-Passe/receção, Drible, Lançamento 

tática / Jogo: 
-Organização em situação de jogo 
-Atitude ofensiva 
-Passe, Corte e Desmarcação 
-Atitude defensiva 
-Defesa individual 

- Arbitragem de jogos 
- Trabalho individual / 
grupo 
- Circuitos 
- Jogos reduzidos 
-Jogos condicionados 
- Jogo formal 

- Apito 
- Sinalizadores 
- Bolas de  
   Basquetebol 
- Coletes  
- Cronómetro 

- Avaliação diagnóstica,  
- Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual e em Grupo 
- Auto e heteroavaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo 
de atitudes. 

10 

Jo
go

s 
Tr

ad
ic

io
n

ai
s 

 

Desenvolver o gosto pela aprendizagem dos Jogos, 
bem como desenvolver as capacidades físicas e 
coordenativas. 

- “Jogo do Mata” 
- “Jogo do Saco” 
- “Jogo do Lencinho”  
- “Jogo da Tração à Corda” 
- “Jogo Macaquinho do Chinês” 

- Trabalho em pares 
- Trabalho em grupo 
- Trabalho em circuito 

- Apito 
- Sinalizadores 
- Bolas 
- Coletes  
- Cronómetro 

- Avaliação diagnóstica,  
- Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual e em Grupo 
- Auto e heteroavaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo 
de atitudes.  

6 

G
in

ás
ti

ca
  

A
p

ar
el

h
o

s 

(i
n

tr
o

d
u

çã
o

) Compor, realizar e analisar, da Ginástica, as 
destrezas elementares acrobáticas com saltos, 
solo e acrobática em esquemas individuais e/ou de 
grupo, aplicando os critérios de correção técnica, 
expressão e combinação. 

Minitrampolim 
- Salto em extensão/vela  
- Salto engrupado 
- Salto em extensão com meia pirueta, 
- Salto encarpado 
- Salto em extensão com uma pirueta, - 
Salto de Carpa 

- Trabalho individual 
- Trabalho em pares 
- Trabalho em circuito 

-Colchões 
-Colchões de 
queda 
-Minitrampolim 

- Avaliação diagnóstica, 
- Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual  
- Auto e heteroavaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo 
de atitudes. 

6 

P
at

in
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em
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tr

o
d

u
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o
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Utilizar adequadamente os patins, em 
combinações de deslocamentos e paragens, com 
equilíbrio e segurança, realizando as ações 
técnico-táticas elementares em jogo e as ações de 
composições rítmicas “individuais” e “a pares “ 

-Regras de segurança 

-Quedas 

-Equilíbrio dinâmico 

-Patinar para a frente 

-Deslizar para a frente num apoio 

- Trabalho individual 
- Trabalho em grupo 
- Circuitos  

- Patins 

- Avaliação diagnóstica, 
- Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual e em Grupo 
- Auto e heteroavaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo 
de atitudes. 

6 
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Anexo 4 - Grelhas de Avaliação de Educação Física  

 

 

ESCOLA BÁSICA DOS 2º/3º CICLOS DO CURRAL DAS FREIRAS 
Ano Letivo 2011/2012 

 

Avaliação Sumativa de Educação Física 

   Ano: 0 Turma: 0  Período:  Professor: 0       

    
Cognitivo    

Saber (15%) 
Domínio Psicomotor - Saber Fazer (65%) Domínio Afetivo - Saber Estar (20%)                   

N.º Nome Av.Conhec. Voleibol Natação Ginástica Atletismo Partic/Emp Ass./Pont. Atitudes Higiene Saber S.Fazer S.Estar 
Nota 

média 
Nota 
Final 

Auto 
Av. 

Av. 
Inter. 

1º 
Período 

2º 
Período 

Média      
1º,2º e 

3º  

1 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

2 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

3 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

4 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

5 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

6 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

7 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

8 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

9 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

10 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

11 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

12 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

13 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

14 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

15 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

16 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

17 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

Obs: Ensino Regular 
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 Anexo 5 - Critérios de Avaliação de Educação Física  

DOMÍNIO COMPETÊNCIAS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
PONDERAÇÃO NÍVEIS 

 
COGNITIVO 

 
“Saber” 

 
Conhece o objetivo do jogo, regras 
fundamentais e aplica-as como árbitro 
/juiz; 
Conhece os regulamentos das matérias 
de ensino. 
Conhece o processo de elevação da 
Condição Física. 
 

Registos de observação 
- Arbitragens, 

- Juízes 
- Ajudas, 

- Aplicação:   
regras/regulamentos 

relatórios 
Testes de avaliação 

autoavaliação 

 
 

15% 
 

(70%) 

Nível 1 – não conhece os fundamentos teóricos das matérias de ensino 
abordadas. 

Nível 2 -conhece de forma insuficiente os fundamentos teóricos das 
matérias de ensino abordadas. 

Nível 3 -conhece razoavelmente os fundamentos teóricos das matérias de 
ensino abordadas. 

Nível 4 - conhece e compreende os fundamentos teóricos das matérias de 
ensino abordadas. 

Nível 5 - conhece, compreende e aplica os fundamentos teóricos das 
matérias de ensino abordadas. 

MOTOR 
 

“Saber Fazer” 

Conhece as funções e o modo de 
execução das ações técnico-táticas, 
regulamentares e artísticas das diversas 
matérias de ensino; 
Analisa e interpreta a realização de 
atividades selecionadas, 
Aplica os conhecimentos sobre as 
técnicas/regulamentos abordadas; 
Eleva o nível funcional da Condição Física 

 
Registos de 
observação 
sistemática 

 
Testes de 

desempenho 
autoavaliação 

60% 

Nível 1 - nunca executa com correção os elementos técnico-táticos, artísticos 
e regulamentares abordados. 

Nível 2 - raramente executa com correção os elementos técnico-táticos, 
artísticos e regulamentares abordados. 

Nível 3 - executa, regularmente, com correção os elementos técnico-táticos, 
artísticos e regulamentares abordados. 

Nível 4 - executa, quase sempre, com correção os elementos técnico-táticos, 
artísticos e regulamentares abordados. 

Nível 5 - executa sempre com correção os elementos técnico-táticos, 
artísticos e regulamentares abordados. 

SÓCIO 
AFECTIVO 

 
“Saber estar” 

 
Atitudes 

Conhece e aplica os hábitos de higiene e 
saúde; 
Cumpre as regras de segurança individual 
e de grupo; 
Coopera com os companheiros, quer em 
situação de exercício/ jogo, quer na 
preparação, arrumação e preservação do 
material; 
Aceita as decisões da arbitragem e 
respeita o adversário; 
Participa ativamente nas catividades 
curriculares/extracurriculares 

 
Registos de 
observação 
sistemática 

 
 

autoavaliação 

 

25% 
 

(30%) 

Nível 1 - revela uma participação muito fraca e desinteresse pelas atividades. 
Integra-se com dificuldade e não colabora com os colegas/ professor. 

Nível 2 - revela fraca participação e desinteresse pelas atividades. Integra-se 
com dificuldade e nem sempre colabora com os colegas/professor. 

Nível 3 - revela interesse e participa nas atividades. Integra-se e colabora 
com o grupo/professor. 

Nível 4 - revela bastante interesse e participa nas atividades. Integra-se, 
colabora e estimula a participação no grupo/prof. 

Nível 5 -revela bastante empenho nas atividades e um grande sentido de 
responsabilidade. Integra-se facilmente, colabora e estimula a participação 
no grupo/professor. 

Os alunos dispensados da componente prática da aula, por atestado médico, não serão avaliados no domínio motor. Em relação aos outros domínios a avaliação tem a seguinte 
ponderação: 70% e 30% para os domínios cognitivo e sócio-afectivo, respetivamente e refere-se apenas às competências exequíveis de serem testadas  
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Anexo 6 - Planificação de Formação Vocacional  

 

1
º 

P
er

ío
d

o
 

 

Unidade 
Temática Competências Temáticas Estratégias Materiais Avaliação 

Nº 
aulas 

C
u

lt
u

ra
 F

ís
ic

a 
 

Desenvolver as capacidades condicionais 
e coordenativas; conhecer e aplicar 
diversos processos de elevação e 
manutenção da condição física.  . 

-Exercício físico 
-Repouso 
-Capacidades Motoras 
-Lesões desportivas 
-Ativação 
-Retorno à calma 

-Trabalho individual 
-Visualização 
-Trabalho de grupo 

-Bolas; 
-Apitos; 
-Sinalizadores; 
-Coletes; 
-Cordas; 
-Projetor de Vídeo 
-Sala de aula 

-Avaliação escrita 
-Trabalho de grupo 

12 

A
ti

vi
d

ad
e

s 
R

ít
m

ic
as

 

Ex
p

re
ss

iv
as

 

Desenvolver o sentido rítmico, escutado, 
memorizando e reproduzindo os sons 
através do movimento. 

-Movimentos básicos 
-Movimentação rítmica 
expressiva 

-Trabalho individual 
-Trabalho de grupo 

-Pavilhão 
-Aparelhagem 
-Colchões 

Avaliação diagnóstica, 
- Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual 
- Auto e hétero avaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo de 
atitudes. 

10 

G
in

ás
ti

ca
  

A
p

ar
el

h
o

s 
(n

ív
el

 –
 

el
em

en
ta

r)
 

Compor, realizar e analisar, da Ginástica, 
as destrezas elementares acrobáticas 
com saltos em minitrampolim. 

Minitrampolim 
-Salto frontal grupado sobre o 
plinto 
-Saltos afastado sobre plinto 

- Trabalho individual 
- Trabalho em pares 
- Trabalho em circuito 

-Colchões 
-Colchões de queda 
-Plinto 
-Minitrampolim 

- Avaliação diagnóstica, 
- Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual 
- Auto e hétero avaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo de 
atitudes. 

12 

 

N
at

aç
ão

 

Compor, realizar e analisar, da Natação, 
as diferentes técnicas de natação, 
aplicando os critérios de correção 
técnica, expressão e coordenação. 

Técnicas de Natação: 
-Técnica de Croll 
-Técnica de Costas 

-Trabalho individual 
-Trabalho em grupo 

-Piscina 
-Cronometro 
-Separadores 

Avaliação final 
- Avaliação Individual 
- Auto e hétero avaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo de 
atitudes. 

14 
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2

º 
P

er
ío

d
o

 

 
B

ad
m

in
to

n
 

(n
ív

el
 -

 e
le

m
en

ta
r)

 
Utilizar adequadamente a raquete, tendo 
em conta os objetos e espaços para 
realização e seus objetivos. 

- Regras 
Técnica 
- Posição base, - Pega da raquete 
- Serviço, - “Clear” 
- “Lob”, - “Encostar” 
Tática 
- Jogo formal (1X1) 

- Exercitação individual 
- Exercitação em grupo 
- Jogos em espaço 
reduzido 
- Jogos condicionados 
- Jogo formal 

-Raquetes 
-Volantes 
-Rede 
-Postes 
-Cronómetro 
-Apito 

- Avaliação diagnóstica, 
- Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual e em Grupo 
- Auto e hétero avaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo de 
atitudes. 

10 

Fu
ts

al
 

(n
ív

el
 -

 e
le

m
en

ta
r)

 Cooperar com os companheiros para o 
alcance do objetivo dos Jogos 
Desportivos Coletivos, realizando com 
oportunidade e correção as ações 
técnico-táticas elementares em todas as 
funções, conforme a oposição em cada 
fase do jogo, aplicando as regras não só 
como jogador, mas também como árbitro 

Regras 
Técnica: 
-Passe/receção; 
-Drible/condução de bola; 
-Remate 
Tática 
-Colocação Ofensiva/Defensiva 
-Desmarcação 
-Marcação 

-Situações analíticas de 
execução técnico-
táticas 
-Circuitos 
-Jogos condicionados 
-Jogo formal 
-Trabalho individual e 
em grupo 

-Bolas de Futsal 
-Cones 
-Sinalizadores 
-Balizas 
-Cronómetro. 
 

- Avaliação diagnóstica, 
- Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual e em Grupo 
- Auto e hétero avaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo de 
atitudes. 

10 

 

A
tl

et
is

m
o

  
 (

n
ív

el
 -

 

el
em

en
ta

r)
 Lançamentos 

Realizar e analisar, do Atletismo, 
lançamentos segundo padrões 
simplificados, cumprindo corretamente 
as exigências elementares, técnicas e do 
regulamento. 

-Lançamento da bola 

-Lançamento do Peso 

-Trabalho individual 
-Trabalho em grupo 
-Circuitos técnicos 

-Cronómetro 
-Fichas de registo 
-Apito 
-Bolas 
-Pesos 
-Testemunho 

- Avaliação diagnóstica, 
- Avaliação final 
- Avaliação Individual 
- Auto e hétero avaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo de 
atitudes. 

10 

N
at

aç
ão

 

Compor, realizar e analisar, da Natação, 
as diferentes técnicas de natação, 
aplicando os critérios de correção 
técnica, expressão e coordenação. 

Técnicas de Natação: 
-Técnica de Bruços 

-Trabalho individual 
-Piscina 
-Cronometro 
-Separadores 

Avaliação final 
- Avaliação Individual 
- Auto e hétero avaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo de 
atitudes. 

10 

Té
n

is
  

Utilizar adequadamente a raquete, tendo 
em conta os objetos e espaços para 
realização e seus objetivos. 

Técnica 
- Posição de atenção 
- Pegas da raquete 
- Batimentos de direita e 
esquerda 
- Serviço por baixo 
Tática 
- Jogo formal (1X1) 
- Jogo de equipas 

-Trabalho individual 
-Trabalho em grupo 

- Raquetes 
- Bolas 
- Rede 
- Postes 
- Cronómetro 
- Apito 

Avaliação diagnóstica, 
- Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual e em Grupo 
- Auto e hétero avaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo de 
atitudes. 

12 
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3

º 
P

er
ío

d
o

 

Lu
ta

s 
Em todas as situações de luta, cumprir as 
regras da disciplina em Combate, 
respeitando sempre a integridade física 
do parceiro. Conhecer o objetivo da luta, 
a ética do lutador e as pontuações, bem 
como o significado das ações e sinais de 
Arbitragem. 

-Dupla prisão de pernas com 
rotação; 
-Dupla prisão de braços; 
-Assentamento de ombros. 
-Jogos de Contacto (ataque e 
defesa) 

- Arbitragem de jogos 
- Trabalho grupo/ 
individual 
- Circuitos 

- Apito 
- Tatami 
- Colchões 
- Cronómetro 

- Avaliação diagnóstica, 
- Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual e em Grupo 
- Auto e hétero avaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo de 
atitudes. 

8 

A
tl

et
is

m
o

 

Saltos 
Realizar e analisar, do Atletismo, saltos 
segundo padrões simplificados e 
cumprindo corretamente as exigências 
elementares, técnicas e do regulamento. 

-Salto em altura 
-Salto em comprimento 

-Trabalho individual 
-Circuitos 

- Postes e fasquia 
- Colchões 
- Colchoes de queda 
- Giz 
- Sinalizadores 

- Avaliação diagnóstica, 
- Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual e em Grupo 
- Auto e hétero avaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo de 
atitudes. 

8 

O
ri

en
ta

çã
o

 
(n

ív
el

 –
 

in
tr

o
d

u
tó

ri
o

) Coopera com os companheiros, 
aceitando e dando sugestões que 
favoreçam a melhoria das suas ações 
cumprindo as regras de segurança, bem 
como, na preparação, arrumação e 
preservação do material. 

-Noção de planificação; 
-Localização e orientação do 
mapa; 
-Leitura e interpretação do mapa; 
-Noções de distâncias e escalas 

-Trabalho individual 
-Trabalho em grupo 

-Pavilhão 
-Área da escola 
-Mapas 

- Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual e em Grupo 
- Auto e hétero avaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo de 
atitudes. 

8 

G
in

ás
ti

ca
 

R
ít

m
ic

a Compor, realizar e analisar, da Ginástica, 
as destrezas elementares rítmicas, 
aplicando os critérios de correção técnica 
e expressão. 

Corda 
Pega e manejo 
Arco 
Pega e manejo 
Bola 
Pega e manejo 

-Trabalho individual 
-Trabalho de grupo 

-Cordas 
-Arcos 
-Bolas 
-Aparelhagem de 
música; 

Avaliação final por unidade 
temática; 
- Avaliação Individual e em Grupo 
- Auto e hétero avaliação 
- Observação sistemática da 
participação nas aulas e registo de 
atitudes. 

6 
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Anexo 7 - Grelha de Avaliação de Formação Vocacional 

 

 

ESCOLA BÁSICA DOS 2º/3º CICLOS DO CURRAL DAS FREIRAS 
Ano Letivo 2011/2012 

 

Avaliação Sumativa de Formação Vocacional 

   Ano: 0 Turma: 0  Período: 3º Professor: 0       
                                      

    
D. Cognitivo    
Saber (10%) 

Domínio Psicomotor - Saber Fazer (60%) Domínio Afetivo - Saber Estar (30%) 
                  

N.º Nome Av.Conhec. Voleibol Natação Ginástica Atletismo Partic/Emp Ass./Pont. Atitudes Higiene Saber S.Fazer S.Estar 
Nota 

média 
Nota 
Final 

Auto 
Av. 

Av. 
Inter. 

1º 
Período 

2º 
Período 

Média      
1º,2º e 3º 

P 

1 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

2 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

3 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

4 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

5 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

6 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

7 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

8 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

9 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

10 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

11 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

12 0                   0,0 0,0 0,0 0,0 0     0 0 0 

                                          

Obs: Formação Vocacional 
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 Anexo 8 - Planificação de Gestão de Programas e Projetos de Desportivos 

Unidade 
Temática 

Competências 
Específicas 

M
ó

d
u

lo 

Temáticas 
Atividades/ 
Estratégias 

Materiais Avaliação 

N
º au

las 
P

la
n

ea
m

en
to

 d
e 

P
ro

gr
am

as
 e

 P
ro

je
to

s 

d
o

 D
es

p
o

rt
o

 

- Distinguir e relacionar as noções de 
plano de ação, programa e projeto; 
- Recolher informação acerca das 
necessidades, expectativas e restrições 
do cliente do programa ou projeto; 
- Documentar os principais parâmetros 
do programa ou projeto com vista à 
sua aprovação; 
- Realizar os estudos necessários ao 
planeamento de programas e projetos; 
- Adotar a estratégia adequada ao 
planeamento do projeto tendo em 
conta o envolvimento das partes 
interessadas; 

1 

- Noções gerais; 
- Definição do 
programa ou 
projeto; 
- Estudos 
preliminares; 
- Plano do 
programa ou 
projeto; 

- Aulas teóricas 
com apoio 
audiovisual 
- Aulas práticas 
com recurso a 
trabalho de pares 
- Trabalho de 
Grupo 

-Computador 
- Projetor de 
vídeo 
 

- Avaliação por 
testes; 

- Observação 
sistemática da 
participação nas 
aulas e registo 
de atitudes. 

- Auto e 
heteroavaliação 
 

25 

C
o

rt
es

ia
, É

ti
ca

 e
 P

ro
ct

ó
lo

go
 d

e 

A
te

n
d

im
en

to
 

- Reconhecer a importância da cortesia, 
etiqueta e protocolo nas relações 
profissionais; 
- Aplicar as regras de cortesia e 
etiqueta, favorecendo a imagem e o 
atendimento empresarial; 
- Aplicar as regras de protocolo no 
atendimento e na comunicação escrita; 
- Adotar o comportamento adequado 
em reuniões de trabalho e em salas de 
refeições; 

3 

- Protocolo; 
- Comunicação 
direta e a imagem; 
- Comunicação 
escrita; 
- Civilidade no 
escritório; 
 

- Aulas teóricas 
com apoio 
audiovisual 
- Aulas práticas 
com recurso a 
trabalho de pares 
- Trabalho de 
Grupo 

-Computador 
- Projetor de 
vídeo 
 

- Avaliação por 
testes; 
- Observação 
sistemática da 
participação nas 
aulas e registo 
de atitudes. 
- Auto e 
heteroavaliação 
 

25 

Té
cn

ic
as

 d
e 

O
rg

an
iz

aç
ão

 e
 C

o
n

d
u

çã
o

 

d
e 

R
eu

n
iõ

e
s 

- Identificar as fases de planeamento, 
organização e condução de reuniões; 
- Construir um plano para a realização 
de uma reunião;  
- Estabelecer elementos de 
sistematização e de verificação das 
condições para a realização de uma 
reunião; 
- Elaborar processos para 
arquivamento dos resultados da 
reunião; 
- Sistematizar circuitos de distribuição 
da informação relativa à reunião; 

4 

- Tipo e definições 
de reuniões 
alargadas; 
- Etapas de 
preparação de 
reuniões de 
trabalho; 
- Registo de notas; 
- Atas e relatórios; 

- Aulas teóricas 
com apoio 
audiovisual 
- Aulas práticas 
com recurso a 
trabalho de pares 
- Trabalho de 
Grupo 

- Computador 
- Projetor de 
vídeo 
  

- Avaliação por 
testes; 
- Observação 
sistemática da 
participação nas 
aulas e registo 
de atitudes. 
 - Auto e 
heteroavaliação 

25 

A
rq

u
iv

o
: o

rg
an

iz
aç

ão
 e

 

M
an

u
te

n
çã

o
 

- Identificar e aplicar as regras de 
funcionamento do arquivo, de acordo 
com as técnicas de tratamento de 
informação documental. 

8 

- Arquivo – 
Conceitos 
fundamentais; 
- Arquivo como 
sistema de 
informação; 
- Novas tecnologias 
em arquivo; 

- Aulas teóricas 
com apoio 
audiovisual 
- Aulas práticas 
com recurso a 
trabalho de pares 
- Trabalho de 
Grupo 

- Computador 
- Projetor de 
vídeo 
 

- Avaliação por 
testes; 
- Observação 
sistemática da 
participação nas 
aulas e registo 
de atitudes. 
 - Auto e 
heteroavaliação 

25 

 



 

Relatório sobre a Atividade Profissional 

 

 Página| 83 

IVO GABRIEL ALVES CASTRO  Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 Anexo 9 - Planificação de Organização e Gestão do Desportiva  
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Competências 
Específicas 
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Temáticas 
Atividades/ 
Estratégias 

Materiais Avaliação 
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- Caraterizar o Desporto numa perspetiva sistémica e 
organizacional; 
- Identificar relações de influência entre a mudança 
social e a organização do desporto; 
- Caraterizar a organização do sistema desportivo 
português, bem como as relações com 
organizações desportivas internacionais, nomeadamente 
do espaço geográfico europeu; 
- Descrever o conceito de desporto face à existência de 
múltiplos sectores da prática desportiva e 
de diferentes regimes de relação do indivíduo com a 
prática desportiva; 
- Identificar as principais caraterísticas da organização do 
desporto na Europa e na União Europeia; 
- Reconhecer o contexto de aplicação dos principais 
instrumentos de financiamento do desporto 
nomeadamente os contratos-programa de 
desenvolvimento desportivo, o mecenato e o patrocínio, 
considerando os regimes de direitos e deveres 
associados das entidades envolvidas. 

1 

- Conceito de 
Desporto numa 
perspetiva 
organizacional - 
sectores e 
âmbitos da 
prática 
desportiva e do 
envolvimento 
do indivíduo; 
- Orgânica do 
Sistema 
Desportivo 
Português; 
- Documentos 
reguladores; 
- Instrumentos 
de 
financiamento 
ao desporto. 

- Aulas 
teóricas com 
apoio 
audiovisual 
- Aulas 
práticas com 
recurso a 
trabalho de 
pares 
- Trabalho de 
Grupo 
 

- Computador 
- Projetor de 
vídeo 
 

- Avaliação 
por testes; 

- Observação 
sistemática da 
participação 
nas aulas e 
registo de 
atitudes. 

 - Auto e 
heteroavaliaç
ão 
 

25 
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 - Caraterizar os principais aspetos influentes da origem e 

evolução da Gestão do Desporto; 
- Identificar e caraterizar os diferentes contextos de 
intervenção das organizações desportivas; 
- Reconhecer a estrutura, a cultura e os valores 
predominantes das diferentes organizações Desportivas; 
- Distinguir modelos de gestão adequados às 
características de cada organização desportiva; 
- Interpretar as diferentes funções do gestor de desporto 
e as atividades de apoio à gestão; 
- Caraterizar a gestão do desporto como área de 
intervenção profissional, identificando as principais 
funções e competências associadas; 
- Caraterizar as organizações representativas do sector 
profissional nacional e internacional; 

2 

- Conceitos 
Genéricos; 
- Estrutura das 
Organizações 
Desportivas; 
- Diferentes 
tipos de 
estruturas; 
- Fatores 
condicionantes 
da estrutura; 
- Principais 
domínios e 
atividades de 
apoio ao gestor 
do desporto; 

- Aulas 
teóricas com 
apoio 
audiovisual 
- Aulas 
práticas com 
recurso a 
trabalho de 
pares 
- Trabalho de 
Grupo 

- Computador 
- Projetor de 
vídeo 
 

-Avaliação por 
testes; 

- Observação 
sistemática da 
participação 
nas aulas e 
registo de 
atitudes. 

 -Auto e 
heteroavaliaç
ão 

25 
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- Descrever a função da estratégia no funcionamento de 
uma organização desportiva; 
- Recolher, tratar e analisar dados e indicadores 
suscetíveis de identificar mercados do desporto os seus 
influenciadores e tendências; 
- Calcular a importância das principais partes 
interessadas no funcionamento de uma organização 
Desportiva; 
- Interpretar as principais variáveis externas e internas 
que condicionam o funcionamento de uma organização 
desportiva; 
 - Relacionar tendências políticas, económicas, sociais e 
tecnológicas (oportunidades e ameaças externas às 
organizações) com capacidades internas, forças e 
fraquezas; 
- Criar mecanismos de controlo e de avaliação das 
estratégias 

3 

- Origem e 
evolução da 
estratégia; 
- Diagnóstico 
estratégico; 
- Tipo de análise 
estratégica; 
- Formulação da 
estratégia; 
- Planos de 
ação; 

- Aulas 
teóricas com 
apoio 
audiovisual 
- Aulas 
práticas com 
recurso a 
trabalho de 
pares 
- Trabalho de 
Grupo 
 
 

- Computador 
- Projetor de 
vídeo 
 

-Avaliação por 
testes; 

-Observação 
sistemática da 
participação 
nas aulas e 
registo de 
atitudes. 

 -Auto e 
heteroavaliaç
ão 
 

25 
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Anexo 10 - Inventário Material Desportivo  

Inventário Pavilhão 

Designação Quantidade Estado  
Secretária 1 Excelente 
Cadeiras 4 Excelente 
Aparelhagem CD 1 Excelente 
Amplificador 1 Excelente 
Microfone 1 Excelente 
Armários com 5 prateleiras 2 Excelente 
Mesas 2 Excelente 
Capa Dossier 1 Excelente 
Agrafador 1 Excelente 
Perfurador 1 Excelente 
Apitos 8 Excelente 
Cronómetros 5 Excelente 
Compressor para encher bolas 1 Excelente 
Caixa 1º Socorros 1 Excelente 
Estetoscópio 1 Excelente 
Medidor Tensão Arterial 1 Excelente 
Vassouras 2 Excelente 
Pá 1 Excelente 
Esfregonas 2 Excelente 
Balde 1 Excelente 
Mangueiras contra incêndios 4 Excelente 
Extintores 8 Excelente 
Baldes do lixo 3 Excelente 
Andaime 1 Excelente 
Rolo cartão 1 Excelente 
Estante com 3 colunas de 5 prateleiras cada 1 Excelente 
Berbequim 1 Excelente 
Marcador quadro eletrónico com pasta 1 Excelente 
Armário em rede 1 Excelente 

Ginástica Artística 
Massas rosa claro 3 Excelente 
Massas rosa escuro 3 Excelente 
Massas azul 3 Excelente 
Massas vermelho 3 Excelente 
Massas roxo 3 Excelente 
Massas branco 3 Excelente 
Massas preto 3 Excelente 
Massas amarelo 3 Excelente 
Massas verde 1 Excelente 
Arcos branco 4 Excelente 
Arcos preto 4 Excelente 
Arcos Amarelo 4 1 Danificado 
Arcos azul 4 2 Danificado 
Arcos vermelho 4 Excelente 
Arcos rosa 4 Excelente 
Arcos verde 1 Excelente 
Cadeira árbitro 1 Excelente 
Bolas V4FLC 50 Excelente 
Bolas V5FLC 50 Excelente 
Bolas amarelas 33 Excelente 

Andebol 
Bolas H2R 50 Excelente 
Bolas IHIR 21 Excelente 

Basquetebol 
Tabelas grandes 2 Excelente 
Tabelas pequenas 6 Excelente 
Manivelas para tabelas 8 Excelente 
Parafusos para prender tabelas ao chão 16 Excelente 
Bolas B7RD 25 Excelente 
Bolas B5R2 40 Excelente 
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Bolas B6R2 25 Excelente 

Escalada 
Cordas 9 Excelente 
Mosquetões 20 Excelente 
Capacetes 36 Excelente 
Presas 40 Excelente 
Parafusos para presas 40 Excelente 
Chave sextavada 1 Excelente 
Parede 1 Excelente 

Ginástica 
Colchões pequenos 3 Excelente 
Cintas vermelho 1 Excelente 
Cintas verde 2 Excelente 
Cintas rosa 1 Excelente 
Cintas branco 8 Excelente 
Cintas azul claro 11 Excelente 
Cintas azul escuro 2 Excelente 
Cordas 25 Excelente 
Bolas azuis 60 Excelente 
Bolas vermelhas 9 Excelente 

Patinagem 
Patins com bota vermelho (pares) 7 Excelente 
Patins com bota pretos (pares) 7 Excelente 
Patins com bota azuis (pares) 3 Excelente 
Patins com bota cinzentos (pares) 13 Excelente 
Patins sem bota (pares) 30 Excelente 

Futsal 
Bolas nº 4 30 Algum desgaste 
Bolas nº 5 30 Excelente 
Bolas indoor 15 Algum desgaste 

Atletismo 
Barreiras 8 Excelente 

Badminton 
Raquetes 50 6 danificadas 
Volantes 84 Todos danificados 
Suportes para redes 8 Excelente 
Redes 4 Excelente 

Ténis de Mesa 
Mesas 4 Excelente 
Redes 4 Excelente 
Mesas árbitros 6 Excelente 
Separadores 14 Excelente 

Ténis  
Raquetes 18 Excelente 
Bolas 69 Excelente 

Voleibol 
Postes 6 Excelente 
Redes 3 Excelente 
Varetas 6 Excelente 
Suporte varetas 6 Excelente 
Proteção postes 6 Excelente 
Manivelas para postes 3 Excelente 
Redes de ténis de mesa 4 Excelente 
Separadores para ténis de mesa 18 Excelente 

Rugby 
Saco de Transporte de Material 1 Excelente 
Bolas 

 
Excelente 

Fitas de Cintura 15 Excelente 
Fitas Verdes 8 Excelente 
Fitas Violeta 7 Excelente 
Sinalizadores uma cor 1 conjunto Excelente 

Diversos 
Suporte com rodas 2 Excelente 
Balizas 2 Excelente 
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Bancos individuais 2 Excelente 
Conjunto de 6 bancos 4 Excelente 
Carros de transporte grandes 2 Excelente 
Carros para transporte pequenos 2 Excelente 
Separadores 5 Excelente 
Coletes azuis 15 Excelente 
Coletes laranja 15 Excelente 
Varetas brancas 25 Excelente 
Cordas elásticas com pesos 2 Excelente 
Triângulos vermelhos 2 Excelente 
Sacos azuis 2 Excelente 
Conjunto de placas numeradas de 1 a 5 2 Excelente 
Conjunto de placas numeradas de 1 a 18 2 Excelente 
Caixa para placas de 1 a 18 2 Excelente 
Conjunto de sinalizadores 4 cores 1 Excelente 

Inventário Ginásio 
Ginástica  

Bolas de Rítmica 9 Excelente  
Colchões de Queda 3 Excelente  
Tapetes de gimnanástica mousse em poliuretano forrados a PVC 13 Excelente  
Tapete de ginástica em mousse de poliuretano forrado a Lona 1 Excelente  
Plintos de Madeira com 8caixas, carro e cabeça em pele 2 Excelente  
Bock Oficial com pernas telescópicas 2 Excelente  
Minitrampolins 2 Excelente  
Plinto de Aprendizagem Grande em Poliuretano 1 Excelente  
Plinto de Aprendizagem Pequeno em Poliuretano 1 Excelente  
Peças de progressão pedagógica em poliuretano 5 Excelente  
Espaldares em Madeira 10 Excelente  

Atletismo 
Colchão de Queda 1 Excelente  
Vara de Salto em Altura em Aço 1 Excelente  
Postes de Salto em Altura 2 Excelente  

Ténis de Mesa 
Mesas 4 Excelente  
Raquetes de Ténis de Mesa 10 Excelente  
Caixa de Bolas de Ténis de Mesa 1 Excelente  
Marcadores de Ténis de Mesa 2 Excelente  
Mesas de árbitro de Ténis de Mesa  2 Excelente  
Separadores Tibar 5 Excelente  

Inventário Piscina 
Material de apoio didático (flutuadores) 

Pranchas "Kickboard" 10 Excelente 
Pranchas Azuis 20 Excelente 
Cinto Flutuante 12 Excelente 
Cinto Flutuante Júnior 10 Excelente 
Espaguete flutuante Amarelos 14 Excelente 
Espaguete flutuante Verdes 9 Excelente 
Espaguete flutuante Encarnados 6 Excelente 
Flutuantes Hexágono Azuis 8 Excelente 
Flutuantes Hexágono Verdes 50 Excelente 
Flutuantes Hexágono Violeta 2 Excelente 

Outros 
Cadeiras Forro Amarelo 8 Excelente 
Mesas 2 Excelente 
Armário 1 Excelente 
Caixote do Lixo 1 Excelente 
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Anexo 11 - Ficha de Inscrição  
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Anexo 12 - Plano de Treino  

 

 



 

Relatório sobre a Atividade Profissional 

 

 Página| 89 

IVO GABRIEL ALVES CASTRO  Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 
Anexo 13 – Regulamento Interno do Departamento de Futebol Juvenil  

 

Regulamento Interno para os Treinadores 

I 

Assiduidade 

A. Comparecer a todos os treinos, jogos e reuniões convocados pela direção ou pela 

coordenação. 

B. Assegurar que os treinos começam e terminam à hora prevista pela coordenação técnica.  

II 

Pontualidade 

A. Apresentar-se com a antecedência de 15 minutos nos treinos e de 70 minutos nos jogos.  

B. Deve obrigatoriamente ir ao balneário da sua equipa para os acompanhar para o local de 

treino.  

C. Ser o último elemento a abandonar a instalação desportiva, após o seu treino/jogo, garantindo 

assim o normal comportamento por parte dos atletas, no recinto de treino, balneários e áreas 

adjacentes.  

III 

Sanções disciplinares 

A. Assumir as sanções pecuniárias aplicadas pela associação ou federação de futebol na 

sequência de comportamento disciplinar incorreto nas competições.  

IV 

Comunicação social 

A. Abordar exclusivamente assuntos técnicos e relacionados com a sua equipa. 

B. Não emitir opiniões sobre quaisquer outros assuntos relacionados com o clube, mesmo 

invocando o seu nome pessoal.  

C. Dar a conhecer à coordenação técnica a intenção e consequente ação para com a comunicação 

social.  

V 

Comunicação interna 

A. Constituir um exemplo para os jogadores na forma de se relacionar com todos os elementos 

do clube, desde jogadores, colegas, funcionários, dirigentes e encarregados de educação.  

B. Encaminhar as abordagens com os encarregados de educação para a coordenação. 

C. Comunicar à coordenação, qualquer tipo de comportamento impróprio observado em 

qualquer atleta. E consequente sanção disciplinar.  
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D. Tratar, em exclusivo, com a coordenação todos os assuntos relacionados com o clube.  

VI 

Comportamento 

A. Manter a disciplina e o rigor no seu grupo de trabalho, apresentando-se para os treinos e jogos 

devidamente equipado. 

B. Utilizar uma linguagem adequado aos escalões etários em questão.  

C. Fazer cumprir os códigos de conduta, honra e ética do clube.  

VII 

Material 

A. Responsabilizar-se pelo controlo de todo o material de treino e jogo colocado à sua disposição 

e dos seus jogadores. 

B. Responsabilizar-se pelo zelo das instalações.  

VIII 

Organização  

A. Dirigir-se, antes de cada treino, ao departamento clínico, a fim de inteirar-se da situação dos 

seus jogadores, mantando assim uma estreita colaboração com aquele departamento na 

gestão dos problemas clínicos dos seus jogadores.  

B. Colaborar no sentido de recolher os documentos necessários à inscrição dos jogadores na 

associação ou federação de futebol.  

C. Cumprir com todas as indicações fornecidas pela direção e coordenação, facilitando assim a 

concretização de todos os objetivos definidos.  

D. Acompanhar a equipa nos jogos fora de casa (ida e volta) no transporte cedido pelo clube.  

E. Preencher todas as fichas de registo solicitadas pela coordenação, cumprindo com os prazos 

estipulados.  

IX 

Outros 

A. Semanalmente consultar os treinadores de Guarda-redes, com o intuito de se inteirar da 

assiduidade e do trabalho desenvolvido pelos seus atletas, tendo o mesmo em consideração 

para efeitos de convocatória.  

B. Os capitães de equipa são sugeridos pelos treinadores e confirmados pela Coordenação.  

C. O Treinador fica ainda sobre o compromisso de apoio ao clube na organização de atividades 

promovidas pelo mesmo. 

D. A violação, meramente culposa, das disposições contidas neste regulamento implica 

responsabilidade disciplinar determinadas em conjunto pela coordenação do clube e caso se 

justifique, com a direção do departamento e clube. 
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E. As normas contidas neste regulamento devem ser interpretadas entendendo-se que a sua 

aplicação é feita sem prejuízo das mesmas, embora deva considerar-se a sua dimensão 

pedagógica.  

 

Regulamento Interno para os Atletas 

I 

Assiduidade 

A. Comparecer a todos os treinos e jogos convocados pela equipa técnica ou coordenação. 

Devendo informar antecipadamente a equipa técnica, 24 horas antes no caso dos treinos e 48 

horas no caso das competições, em caso de algum impedimento da sua comparência. 

II 

Pontualidade 

A. Apresentar-se com a antecedência de 15 minutos nos treinos e de 60 minutos nos jogos a 

realizar em “casa”, sendo que quando for necessária uma deslocação a presença será à hora 

marada pela equipa técnica.  

B. Comparecer 5 minutos antes da hora nos tratamentos indicados pelo departamento médico. 

C.  Comparecer com a devida antecedência aos tratamentos não marcados, de forma a não 

coincidirem com o tempo de treino.  

D. Ser razoável no tempo necessário para o banho no final dos treinos e jogos, ocupando o 

balneário num período máximo de 20 minutos. 

E. Apenas devem apresentar-se nos terrenos de jogo acompanhados pelos seus treinadores, 

devendo aguardar no balneário a sua chegada.  

III 

Sanções disciplinares 

A. Assumir as sanções pecuniárias aplicadas pela equipa técnica ou coordenação na sequência de 

comportamento disciplinar incorreto, nos treinos, jogos casa ou fora e escola. 

IV 

Comunicação social 

A. Abordar exclusivamente assuntos não técnicos e relacionados consigo mesmo. Após 

aprovadas pela coordenação/direção.  

B. Não emitir opiniões sobre quaisquer outros assuntos relacionados com o clube, mesmo 

invocando o seu nome pessoal.  

V 

Comunicação interna 

A. Constituir um exemplo para os outros jogadores na forma de se relacionar com todos os 

elementos do clube, desde treinadores, colegas, funcionários, dirigentes e encarregados de 

educação.  

B. Tratar, em exclusivo, com a sua equipa técnica, todos os assuntos relacionados com a equipa.  

C. Tratar na secretaria os assuntos financeiros.  

D. Todos os outros assuntos são assumidos com a coordenação técnica do clube.  

VI 

Comportamento 

A. Utilizar uma linguagem adequado aos escalões etários em questão.  
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B. Ajudar na adaptação de novos atletas, bem como dos mais novos.  

VII 

Material 

A. Responsabilizar-se pelo transporte de todo o material de treino e jogo colocado à disposição 

da equipa.  

B. Responsabilizar-se pelo zelo das instalações.  

VIII 

Organização  

A. Colaborar no sentido de entregar os documentos necessários à inscrição associação ou 

federação de futebol.  

B. Cumprir com todas as indicações fornecidas pela direção e coordenação, equipas técnicas, 

facilitando assim a concretização de todos os objetivos definidos.  

C. Preencher todas as fichas de registo solicitadas pela coordenação e equipas técnicas, 

cumprindo com os prazos estipulados.  

IX 

Outros 

A. A violação, meramente culposa, das disposições contidas neste regulamento implica 

responsabilidade disciplinar determinadas em conjunto pela equipa técnica, coordenação do 

clube e caso se justifique, com o encarregado de educação. 

B. As normas contidas neste regulamento devem ser interpretadas entendendo-se que a sua 

aplicação é feita sem prejuízo das mesmas, embora deva considerar-se a sua dimensão 

pedagógica.  

C. Fazem parte integrante deste regulamento os regimentos específicos dele derivados. 
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Anexo 14 – Regulamento Disciplinar do Departamento de Futebol Juvenil  

 

Disposições Gerais 

A violação pelo atleta de alguns dos deveres previstos neste regulamento, em termos que se 

revelem perturbadores do funcionamento normal do Clube (treinos/jogos), constitui infração 

disciplinar a qual pode levar à aplicação de medidas disciplinares (advertência, ordem de saída do 

treino/jogo, repreensão e suspensão do Clube). Sendo que, neste caso, não haverá direito ao retorno 

da mensalidade do mês da ocorrência.  

 

Princípios Gerais  

1. Todos devem zelar pela conservação do património do Clube (instalações, espaço circundante, 

mobiliário, equipamento), utilizando-o com a consciência de serem bens de usufruto comum. 

2. Será responsabilizado quem, por ação ou omissão, provoque a sua degradação.  

Atletas  

Direitos  

Direito à educação e formação   

a) Ser respeitado na sua pessoa, ideias e bens;  

b) Ter um ambiente agradável e favorável à sua aprendizagem;  

c) Beneficiar de atividades e medidas de apoio;  

e) Receber tratamento do departamento médico do clube, em caso de lesão dentro do espaço e 
atividades do Clube;  

f) Organizar e participar em iniciativas que promovam a sua formação e ocupação de tempos livres; 

g) Encontrar em boas condições todas as instalações e serviços do Clube e utilizá-los 
convenientemente;  

h) Ser ouvido em todos os assuntos que lhe digam respeito, pelos treinadores/professores, 
funcionários e direção.  
 

Direito à informação  

Ser informado sobre:  

a) O Regulamento Interno;  

b) O seu plano de treinos, objetivos essenciais, processos e critérios de avaliação, em 

linguagem adequada à sua idade e nível de ensino frequentado;  
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c) O processo de matrícula; 

d) As normas de utilização de instalações específicas;  

e) As normas de utilização e de segurança dos materiais e equipamentos do Clube;  

f) Iniciativas em que possam participar.  

 

Direito à representação e participação  

a) Os capitães e sub-capitães de equipa têm o direito de solicitar a realização de reuniões de equipa, 

para apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento da mesma, sem prejuízo do 

cumprimento das atividades do Clube.  

 Outros direitos  

a) Não ser prejudicado quando superiormente for dispensado das atividades desportivas em função 

de atividades escolares;  

b) Ter acesso ao seu processo individual, na presença do Encarregado de Educação, desde que 

previamente solicitado à coordenação técnica;  

c) Ser tratado com respeito e correção por qualquer elemento da comunidade do Clube;  

d) Fornecer sugestões relativas ao funcionamento do Clube;  

 

Deveres  

 Deveres Gerais  

a) Tratar com respeito e correção qualquer elemento da comunidade do Clube;  

b) Seguir e respeitar as orientações dos treinadores/professores relativas ao seu processo de ensino-

aprendizagem;  

d) Não fumar nem consumir ou transportar qualquer tipo de estupefacientes para dentro das 

instalações do Clube;  

e) Não transportar para as instalações do Clube objetos que possam pôr em risco a integridade dos 

outros membros da comunidade do Clube;  

f) Respeitar o exercício do direito à educação e ensino desportivo dos outros atletas;  

g) Ser assíduo, pontual e responsável no cumprimento dos horários e das tarefas que lhe forem 

atribuídas;  

h) Participar nas atividades desenvolvidas pelo Clube;  

i) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações do Clube, nomeadamente no que diz 

respeito a instalações, material, mobiliário e demais espaços, fazendo uso adequado dos mesmos;  

j) Conhecer as normas e horários de funcionamento de todos os serviços do Clube;  
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k) Cumprir o Regulamento Interno. 

 

 Nas Instalações 

 a) Retirar da cabeça os bonés, lenços, chapéus ou gorros à entrada.  

b) Não comer, não beber nem mastigar pastilhas elásticas.  

Nos Balneários  

a) Esperar, ordeiramente, a chegada do treinador/professor; 

b) Aguardar a ordem do treinador/professor para sair;  

c) Não comer, nem mastigar pastilhas elásticas;  

d) Deixar o balneário limpo e arrumado;  

e) Sair ordenadamente;  

f) Não atirar telemóveis ou outros objetos que perturbem.  

Nos treinos 

a) Evitar o envolvimento em situações de agressão e destruição de material;  

b) No caso de chegar atrasado, explicar ao treinador/professor o motivo desse atraso;  

c) Trazer sempre todo o material necessário a cada treino, vestuário apropriado à componente prática 

(uso obrigatório de caneleiras) e material para o duche; 

d) Obrigatoriamente os atletas devem retirar fios, pulseiras, anéis e brincos antes de saírem do 

balneário para a prática desportiva. 

Nas casas de banho  

a) Deixar as instalações limpas depois da sua utilização. 

Nas Viagens  

a) Obedecer às indicações dadas pelo professor/treinador/diretor; 

b) Levar o material que o professor/treinador indicou como necessário;  

c) Manter-se disciplinado; 

d) Não comer dentro das carrinhas ou autocarro;  

e) Os atletas partirão e regressarão com a equipa e os respetivos professores/treinadores;  

f) Manter os locais a visitar devidamente limpos;  

g) Sempre que os atletas se desloquem em atividades do Clube estão sujeitos ao cumprimento do 

Regulamento Interno.  
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Atividades do Clube  

Estar presente/participar nas atividades dinamizadas pelo Clube, uma vez que estas entram na 

avaliação e as faltas são contabilizadas. 

 

Medidas disciplinares 

a) Advertência ao atleta: chamada de atenção verbal;  

b) Ordem de saída do treino: medida de caráter preventivo e excecional, que implica a comunicação 

à coordenação técnica;  

c) Advertência comunicada ao Encarregado de Educação: alerta a pais e Encarregados de Educação 

para a necessidade de reforçar a responsabilização do seu educando no cumprimento dos seus 

deveres.   

d) Inibição de participar em atividades competitivas (jogos) do Clube: impedimento do atleta 

participar em atividades extracompetitivas (jogos), durante um período não superior a 30 dias; 

f) Realização de atividades úteis ao Clube: consiste no desenvolvimento de tarefas orientadas para a 

integração do atleta do Clube.  

A execução de atividades úteis à comunidade do Clube, sucede quando o atleta revela 

comportamentos passíveis de serem qualificados como infração disciplinar grave. Estas atividades 

consistem no desenvolvimento de tarefas de caráter pedagógico, que contribuam para o reforço da 

sua formação cívica, com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua 

capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade, do seu sentido de 

responsabilidade e das suas aprendizagens. 

As tarefas referidas são executadas em horário não coincidente com as atividades letivas e por 

prazo a definir consoante a gravidade do comportamento, prazo este que nunca poderá ser superior 

a quatro semanas. 

Estas atividades devem, se necessário e sempre que possível, compreender a reparação do 

dano provocado pelo atleta. 

É competente para aplicar esta medida disciplinar a coordenação do departamento de 

formação e sempre que solicitado, o Encarregado de Educação do atleta. 

As tarefas úteis ao Clube definidas são: 

1) Apoio aos funcionários do Clube, na limpeza e manutenção dos espaços, tais como balneários, 

corredores, casas de banho e arredores do edifício; 

2) Outras tarefas consideradas adequadas pelo departamento técnico, tendo em vista a formação; 

3) Retratar-se por escrito ou verbalmente perante os colegas, treinadores/professores e 

departamento técnico; 
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4) A execução das atividades de integração tem de ter em conta as condições para a sua realização.  

g) Suspensão da frequência das instalações do Clube até 10 dias úteis;  

h) Expulsão do Clube;  

 

Cumulação de medidas disciplinares  

A medida disciplinar de execução de atividades de integração ao Clube pode aplicar-se 

cumulativamente com as medidas disciplinares sancionatórias, com exceção da expulsão do Clube, de 

acordo com as características do comportamento faltoso e as necessidades reveladas pelo atleta. 

 
Pais e Encarregados de Educação  

Direitos  

1. Informar-se e ser informado sobre todas as matérias relevantes no processo de formação dos seus 

educandos; 

2. Colaborar com os treinadores/professores no âmbito do processo ensino/aprendizagem dos seus 

educandos; 

3. Conhecer o Regulamento Interno do Departamento de Formação; 

4. Colaborar em iniciativas que visam a promoção da melhoria da qualidade e da humanização do 

Clube; 

5. Colaborar em ações motivadoras de aprendizagem e em projetos de desenvolvimento 

socioeducativo/desportivo;   

6. Participar nas reuniões que forem solicitados; 

7. Ser informado sobre a legislação e normas que lhe digam respeito; 

8. Ser informado do cumprimento e formação do seu educando, após cada momento de avaliação; 

9. Ter acesso ao processo individual do seu educando, desde que previamente solicitado à 

Coordenação do Departamento de Formação; 

10. Ser bem recebido por todas as pessoas do Clube; 

11. Usufruir de ações de sensibilização, formação e informação.  

 

Deveres 

1. Informar a treinador/professor ou coordenação técnica sobre todas as matérias relevantes do 

processo de formação do seu educando; 

2. Comparecer no Clube por sua iniciativa e quando para tal for solicitado;  

3. Articular a educação na família com o Clube; 
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4. Cooperar com todos os elementos do Clube no desenvolvimento de uma cultura de cidadania 

através da promoção de regras de convivência no mesmo; 

5. Responsabilizar-se pelo cumprimento do dever de assiduidade e pontualidade do seu educando; 

6. Acompanhar todo o processo de aprendizagem desportiva do seu educando;  

7. Contribuir, por todos os meios ao seu alcance, para a formação integral do seu educando; 

8. Colaborar com o treinador/professor e coordenação técnica na procura de soluções;  

9. Verificar e incentivar a pontualidade do atleta; 

10. Contatar regularmente o treinador/professor; 

11. Não interferir nas atividades da inteira competência quer de professores quer da coordenação 

técnica; 

12. Conhecer, conservar o Regulamento Interno e mantê-lo atualizado; 

13. Respeitar os professores/treinadores, atletas e funcionários nas suas posses, pessoas e bens;  

14. Autorizar os seus educandos na participação de atividades extra e de complemento, dada a sua 

importância na formação integral do atleta. 
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Anexo 15 - Folha de Convocatória 
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Anexo 16 - Microciclo (padrão) Semanal do Departamento de Futebol Juvenil  
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Anexo 17 - Avaliação Individual  
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Anexo 18 - Relatórios Mensal  
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Anexo 19 - Plano de Manutenção para as Férias da equipa Sub-19, Juniores A 
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Anexo 20 - Microciclo Equipa Sénior 

 

 

 

 



 

Relatório sobre a Atividade Profissional 

 

 Página| 105 

IVO GABRIEL ALVES CASTRO  Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 
Anexo 21 A -  Dados Instat individuais - Equipa Sénior 

 

Exemplo dos dados individuais entregue aos atletas após o jogo:  
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Anexo 21 B - Dados Instat da equipa - Equipa Sénior 

Estatísticas principais 
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Perdas de Bola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição dos desafios  
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Faltas Cometidas  

 

 

Distribuição das Faltas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataques perigosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relatório sobre a Atividade Profissional 

 

 Página| 109 

IVO GABRIEL ALVES CASTRO  Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

 
Anexo 22 - Recortes de Imprensa Nacional 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

https://www.ojogo.pt/futebol/nao-
profissional/noticias/interior/trocou-o-futebol-pelos-estudos-
e-agora-devolveu-o-sonho-no-banco-do-fafe-9109796.html 

 

Figura 6 

Recorte de Jornal impresso, Jornal “O Jogo” 

 

Figura 7 

https://www.zerozero.pt/news.php?id=213649 

 

https://www.ojogo.pt/futebol/nao-profissional/noticias/interior/trocou-o-futebol-pelos-estudos-e-agora-devolveu-o-sonho-no-banco-do-fafe-9109796.html
https://www.ojogo.pt/futebol/nao-profissional/noticias/interior/trocou-o-futebol-pelos-estudos-e-agora-devolveu-o-sonho-no-banco-do-fafe-9109796.html
https://www.ojogo.pt/futebol/nao-profissional/noticias/interior/trocou-o-futebol-pelos-estudos-e-agora-devolveu-o-sonho-no-banco-do-fafe-9109796.html
https://www.zerozero.pt/news.php?id=213649
https://www.zerozero.pt/news.php?id=213649
https://www.zerozero.pt/news.php?id=213649
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Anexo 23 - Jornadas de Psicologia na UTAD – Orador Convidado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Palestra com o tema “em que posição jogo 

a Psicologia” com a presença de Ivo Castro 

(Treinador da Associação Desportiva de Fafe, 

Futebol SAD), Sérgio Vaz (Psicólogo do S.L. 

Benfica) e Abel Ferreira (Treinador do S.C. Braga). 

Para moderar o debate, marcou presença o 

Professor João Ribeiro da Escola de Economia e 

Gestão da Universidade do Minho. 

 

Cartaz referente à divulgação da Palestra 

Da direita para a esquerda:  

Prof Ivo Castro – Treinador da AD Fafe 
Abel Ferreira – Treinador do SC Braga 

Prof. João Ribeiro – Prof. Da U.M. 
Sérgio Vaz – Psicólogo do SL Benfica 
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Anexo 24 - Planificação da Pré-Epoca - Equipa Sénior 

 


